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 ص البحثخلم
تاب اللغة العربية يف الفصل السادس للمستول األكؿ يف ك صبلحية حتليل. 2018سافركء، باريئة. 

. البحث، شعبة اللغة العربية،  بتدائية ركضة األطفاؿ نور اإلحساف يف تايبلندإلدرسة ااظت

األكؿ( جامعة اإلسبلمية اضتكومية بالنكارايا. )اظتشرؼ كالعلـو التعلمية، الًتبية كلية 

ظتاجستَت يدة، ازتاضتاجة  ةالدكتور )اظتشرفة الثانية( الًتبية،  الدكتور جسماىن، اظتاجسًت يف

 الًتبية. يف

 المحتوى، العرض، اللغة. صالحيةالكلمات الرئيسية: تحليل، 

صل احملتول يف كتاب اللغة العربية يف ف صبلحية وصف( ل1و: أىداؼ ىذا البحث كى

صل السادس العرض يف كتاب اللغة العربية يف ف صبلحية وصف( ل2 السادس للمستول األكؿ،

اللغة يف كتاب اللغة العربية يف فصل السادس للمستول  صبلحية وصف( ل3للمستول األكؿ، 

 األكؿ.

. يف رت  يتالذم متضمن يف نوع حبث اظتكتب اظتستخدـ ىو منهج كيفيالبحث  كأما اظتنهج

وثيقة كيف حتليل البيانات استخدمت أسلوب حتليل احملتول كىو البيانات استخدمت الباحثة طريقة ت

 البحث اظتتعمق حملتويات اظتعلومات اظتكتوبة.

الئق ل أف 6تول يف كتاب لاللغة العربية احمل صبلحية (1دٌلت نتيجة ىذا البحث على أف 

ساسية كالكفاءات األ (SKمعيار الكفاءة ) مبلءمة كصف اظتوادلبلستخداـ، إذا رأم من حيث 

(KD كمن حيث دقة اظتو  ،) .العرض يف كتاب لاللغة  صبلحية (2اد، كمن حيث مواد دعم التعلم

الئق قليل لبلستخداـ كحباجة إىل حتسُت يف أجزاء معينة،  كبينو من حيث أساليب ل أف 6العربية 

اللغة يف كتاب  صبلحية( 3كماؿ العرض. كمن حيث  كمن حيث عرض التعلم، عرض اظتواد، 

مبلءمة استخداـ اللغة مبستول الئق جدا لبلستخداـ، إذا رأم  من حيث ل أف 6لغة العربية لال
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تدفق التفكَت استخداـ اللغة نتؤل شرط الدقة ك تصالية، ك تطوير الطبلب، كاستخداـ اللغة اإل

 اظتتكامل.
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ABSTRAK 

Safrut, Bariah. 2018. Analisis Kelayakan Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Kelas VI Semester I di Sekolah Dasar Taman Didikan Kanak-Kanak 

(TADIKA) Nurul Ihsan di Thailand. Skrip, Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 

Negeri Palangka Raya. Pembimbing: (I) Dr. Jasmani, M.Ag., (II) Dr. Hj. 

Hamidah, M.A. 

Kata kunci: Analisis, Kelayakan isi, penyajian, bahasa. 

Penelitian ini bertujuan yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan kelayakan isi 

buku ajar mata pelajaran bahasa Arab kelas VI semester I. 2) Untuk 

mendeskripsikan kelayakan penyajian buku ajar mata pelajaran bahasa Arab kelas 

VI semester I. 3) Untuk mendeskripsikan kelayakan bahasa buku ajar mata 

pelajaran bahasa Arab kelas VI semester I. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis 

penelitian literatur atau kepustakaan (library research). Dalam pengumpulan data 

peneliti menggunakan metode dokumentasi dan analisis data menggunakan teknik 

analisis isi (content analysis) yang merupakan penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalami terhadap isi suatu informasi tertulis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kelayakan isi dalam buku 

“Bahasa Arab Kelas VI” bahwa layak digunakan, dilihat dari segi kesesuaian 

uraian materi dengan SK dan KD, keakuratan materi dan materi pendukung 

pembelajaran. 2) Kelayakan penyajian dalam buku “Bahasa Arab Kelas VI” 

bahwa kurang layak digunakan dan perlu perbaikan di bagian-bagian tertentu 

antaranya dari segi teknik penyajian materi, dari segi penyajian pembelajaran dan 

dari segi kelengkapan penyajian. 3) Kelayakan bahasa dalam buku “Bahasa Arab 

Kelas VI” bahwa sangat layak digunakan, dilihat dari segi kesesuaian pemakaian 

bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komonikatif 

dan keruntutan dan keterpaduan alur berfikir. 
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Terjemah: “Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka 

dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan 

tenang agar kamu mendapat rahmat” 

(Q.S Al-A’raaf: 204 Departemen Agama RI 

Al-Qur’an dan Terjemah : 2010) 
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 تقديرو شكر 

 بسم اهلل الرزتن الرحيم
هلل على النعاـ كاعتداية حىت تكوف الباحثة تستطي  النتهاء كتابة البحث العلمي حتت اضتمد

درسة اظتتاب اللغة العربية يف الفصل السادس للمستول األكؿ يف كصبلحية  حتليل اظتوضوع: ل 

بلة كالسبلـ على سيدنا رسوؿ اهلل )ص( الصل،  بتدائية ركضة األطفاؿ نور اإلحساف يف تايبلندإلا

 ك على الو ك صحبو.

ىف كتابة ىذه البحث العلمي، كقفت الباحثة على األصحاب الذين يساعدكف من أكؿ كتابة 

 ىذه البحث العلمي ك آخره. كلذلك تريد الباحثة لتقوؿ الشكر عتم ىف ىذه الفرصة:

ح. كمدير اصتامعة اإلسبلمية  فضيلة السيد الدكتور ابن علمي. أ.س. فيلوا، س ح. ـ .1

 اضتكومية بالنكاريا.

ة يف اصتامعة عليميفضيلة السيد فهمي. اظتاجستَت ىف الًتبية. كعميد كلية الًتبية كالعلـو الت .2

 اإلسبلمية اضتكومية بالنكاريا. الذم يؤذف لينفذ البحث.

عميدة ىف أكادنتية  نائبة اظتاجستَت ىف الًتبية. كفضيلة السيدة در أ, الدكتورة حاجة ركضة اصتنة  .3

 ة يف اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بالنكاريا. عليميكلية الًتبية ك العلـو الت

يف اصتامعة اإلسبلمية  اللغة عليمئيس قسم ت. كر اظتاجستَت يف الًتبيةفضيلة السيدة سنيت إيرليانا  .4

 اضتكومية بالنكاريا. 

يف اصتامعة اللغة العربية.  عليمكرتَت شعبة تاظتاجستَت ىف الًتبية. كسفضيلة السيد عبد اهلل  .5

  اإلسبلمية اضتكومية بالنكاريا.
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اإلشراؼ، النصيحة، ك الذم يعطي ، ، كاظتشرؼ األكؿ الدكتور جسماىن، ـ.أ.غفضيلة السيد  .6

 .يف ىذا البحث كاظتدخل كالتحفَت

الذم يعطي ، ية، اظتاجستَت يف الًتبية كاظتشرفة الثانة زتيدةاضتاجفضيلة السيدة الدكتورة  .7

 .يف ىذا البحث اإلشراؼ، كاظتدخل كالتحفَتالنصيحة، ك 

كل اظتدرسُت ىف اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بالنكاريا. الذم يعطي العلم األحسن يف عملية  .8

 الدراسية.

 رئيس اظتكتبة كاظتوظفوف يف مكتبة اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بالنكاريا. .9

د أعطٍت اإلعانة كالدعاء كالنصائح كالدعم كالعاطفة حىت تكوف أيب كأٌمي كعائبليت اٌلذين ق .10

 الباحثة أف جتتهد كثَتا ىف التعٌلم. 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث  -أ 

مستخدمهم تلك اللغة.  بالنمو اإلنساف تطور كفقااليت تنمو كت اضتقيقةاللغة ىي 

 مثل ؼتلوؽ الثقافة كجود اإلنسافمن اللغة يف ىذه اضتياة تزيد قٌوة  إف حقيقة

 . (8 :2011اسيب ىَتماكاف، )ةكالديني
اإلنسانية مثل ؼتلوؽ  كن فصلها عن اضتياةدتاللغة ىي ظاىرة اجتماعية ال 

اللغة كتعبَت  اآلخرين. اإلنسافتلكها الشخص للتواصل م  دت كىي القدرة اليتاجتماعي 

نتكن لفهم الشيء الذم يقصده اظتتحدث ، شيء لآلخرين ليوٌصل نيةاللتتوم على 

 من خبلؿ اللغة احملكية. الشخص اآلخر م  كاظتست كفهمو
يف . دكلية تستخدـ فيها العديد من مصادر األدب العريباللغة الاللغة العربية ىي 

بل يتم تعلم اللغة العربية لفهم أك ، دينيةاللغة التدرس ك، اللغة العربية ليست إندكنيسيا

)كا مٌت،  اطقة بالعربيةتفسَت آيات القرآف كاضتديث كالنصوص العربية أك اآلداب الن

. إف اللغة نعمة اهلل العظيمى، كميزة اإلنساف الكربل، كعتا قيمتها يف رتي  (1: 2011

غتبلت اضتياة البشرية، كىي اطتاصة اليت دتيز ُّا اإلنساف عن السائر اضتيواف )ديودم 

، كما  اللغة العربية عتا لغتها اطتاصة ، كلغة القراف كلغة اصتنة (.51: 2011زتيدة، 

 (2)سورة يوسف:  ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيًّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى  يقوؿ اهلل تعاىل
العلـو اليت ؾتحت يف إنتاج أعماؿ عظيمة للعلماء يف اظتعرفة ك اللغة العربية ىي لغة 

، إف ؼتتلف غتاالت العلـو كالفلسفة كالتاريخ كاألدب. لذلك، ليس من اظتبالغة القوؿ
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لدل اللغة العربية أيضا قواعد . اللغة العربية ىي أساس النمو السري  للعلـو اضتديثة اليـو

كعتا دكر كوسيلة للتواصل يف الكتابة كاحملادثة كعتا دكر مهم ، أك قواعد لتعلم كفهم اللغة

علـو ال لغة اظتعرفة منالألنو يف الواق  اللغة العربية ىي ، كخاصة بالنسبة للمسلمُت، جدا

 .لخر ية كالعلـو األالدين
كدكر كوسيلة للتواصل من حيث الكتابة كاحملادثة،   وائدةاللغة العربية أيضان لغة عتا ف

اللغة  اكما أف اللغة العربية نفسها عتا دكر مهم جدان، خاصة بالنسبة للمسلمُت، ألهن

 كالعلـو األخرل. لكل من العلـو الدينيةلغة اظتعرفة الالعربية ىي 
يف  م اللغة العربية ىو عملية تقدمي كتقدمي اظتعرفة من قبل اظتعلمُت للطبلب.تعل

ا يف تنفيذ عملية اإلؾتاز، كذلك  تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية، يعترب اظتعلم دكرنا مهمنا جدن

، سواء كانت من اظتفردات ، كاصتملة، ألف عملية تعلم اللغة العربية لديها مراحل لتحقيقها

تتكوف  .ة، كالقواعد كبنية اصتململة، كاصتسواء كانت من اظتفرداتكبنية اصتمل.  كالقواعد

مهارة الكبلـ، كمهارة قراءة، كمهارة اإلستماع، كمهارة  اللغة العربية من أرب  مهارات كىي

كالبينية  كل من ىذه اظتهارات مغطاة بشكل جيد كترتبط ارتباطنا كثيقنا بالقواعدالكتابة.  

 ي النحو كالصرؼ.يف اللغة، كى

اليت مدرسة إبتدائية ركضة األطفاؿ ىي اظتؤسسة التعليمية الدينية اإلسبلمية، 

تعليمية  ىم سنوات. يف ىذه اظتؤسسة ال 12-5تتكوف من أطفاؿ تًتاكح أعمارىم بُت 

باستخداـ الكتب (، TADIKAإبتدائية ركضة األطفاؿ )مدرسة  يستخدموف منهج تعليم

. بُت اظتوضوع اليت ا اعتيئة التعليمية للمجلس اإلسبلمية يف فطايالدراسية اليت أصدرهت

 خبلؽ،األتوحيد، الالقرآف،  ىو (TADIKAتدرس يف مدرسة إبتدائية ركضة األطفاؿ )

التاريخ، اللغة اظتبليوية، التجويد، التفسَت، اضتديث، النحو، الصرؼ، اطتط، احملادثة 
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 كغَته.

ك أيضا مواد تعليمية كاحدة منها تعلم لتحقيق التعلم، كتب أف يكوف لدي

 التعليمية ىي شيء لتتوم على الرسالة اليت سيتم تقدنتها يف عملية التعلم ظتوادا الكتب.

ككمحتول يف مناىج التعليم اليت ينقلها اظتعلموف إىل  (235: 2015إسيت أشتعاكايت، )

 تعليمية.البيئة الالطبلب يف 
للمستول األكؿ يف  العربية يف الفصل السادسللغة اكتاب  ةالباحث تبعد أف قرأ

من حيث ػتتول الكتاب ركضة األطفاؿ نور اإلحساف يف تايبلند، إبتدائية مدرسة 

التعليمي، كعرض الكتاب التعليمي، كىناؾ أيضا خطأ يف جدكل لغة الكتاب التعليمي 

يوجد خطأ  يف كتاب اللغة العربية  اأهن ةالباحث تكجد اظتستخدـ ىناؾ بعض غَت غتدية

فعل األمر بل  يف حُت أف يف اظتثاؿ ليسفعل األمر،  رتلةأنو يف  16كما يف الصفحة 

اللغة العربية  حتليل الكتابلذلك الباحثة اظتهتمة يف إجراء البحث بعنواف ل رتلة اظتصدر،

ركضة األطفاؿ نور اإلحساف يف  إبتدائية فصل السادس للمستول األكؿ يف مدرسةاليف 

 تايبلندل.

 أسئلة البحث -ب 

 كما ذكرت يف خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث اليت دتت كصف الباحث كىي:

ل األكؿ يف للمستو اللغة العربية يف فصل السادس كتاب يف  تول احمل صبلحية كيف -1

 ركضة األطفاؿ؟بتدائية اإل درسةاظت

 كتاب اللغة العربية يف فصل السادس للمستول األكؿ يفيف   عرضال صبلحية كيف -2

 ركضة األطفاؿ؟ بتدائيةاإل درسةاظت

كتاب اللغة العربية يف فصل السادس للمستول األكؿ يف يف   لغةال صبلحيةكيف  -3
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 ركضة األطفاؿ؟ بتدائيةاإل درسةاظت

 البحوث السابقة -ج 
كاستنادا إىل البحث الذم يفعل الباحثة، كىناؾ بعض أطركحة اليت تناقش عن 

 ل بينها أطركحة مكتوبة من قبل شافق مقٍت بعنوافالكتاب الدراسي اللغة العربية، كمن 

Analisis buku teks Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Pendidikan Bahasa 

Arab Muhammadiyah kelas VII"  مؤلف ػتمد طريق العزيز كنوراطتليدية )من جهة

د من حيث اظتواد التعليمية(. ىذا البحث يناقش اظتعايَت اصتيدة يف الكتاب الدراسي جي

اظتادة فقط. كنتيجة ىذا البحث أف الكتاب قد التقى معايَت الكتاب اظتدرسي جيدة من 

حيث اظتواد، اليت كانت كفقا لؤلساس العلمي، مبا يف ذلك دقة من اظتواد، كغتموعة من 

اظتواد، كالدعم اظتادم. كأما يف اظتواد من الناحية النظرية اليت طرحها على القاشتي، اف 

 مناسب باظتواد األساسية، كحُت يف مواد الدعم كاظتواد اطتاصة ال يليب اظتعايَت. الكتاب

 لكعبلكة على ذلك، فإف أطركحة مكتوبة من قبل أناموؿ حسن ابن مسعد بعنواف 

Analisis Isi Materi Buku Teks Aku Cinta Bahasa Arab Untuk Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas I Karya Sunaryo Putro Terbitan Tiga Serangkai"    كاف

الًتكيز يف ىذه األطركحة ىو اظتعيار على مفهـو االختيار، كالتدرج كاظتمثلُت أيضا. كنتيجة 

ىذا البحث أف الكتاب قد التقى معايَت الكتاب اظتدرسي جيدة من حيث اظتواد، اليت  

د، كالدعم كانت كفقا لؤلساس العلمي، مبا يف ذلك دقة من اظتواد، كغتموعة من اظتوا

اظتادم. كعلى الرغم من العيوب يف اظتواد الداعمة بسبب عدـ كجود ماد اصتبوب اظتناسب 

بتطور العلـو كاظتادية ليست مؤىلة حداثة. كأما تقـو على مبادئ ثبلثة من إعداد الكتاب 

ا اظتدرسي باللغة العربية لغَت العربية من رأم عبد اهلل غايل كعبد اضتميد عبد اهلل، اف ىذ
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 الكتاب التقى اظتعايَت بكتب اللغة اللغة العربية لغَت العربية.

 Analisis Bahan لفإف أطركحة مكتوبة من قبل ػتمد أبرار كعبلكة على ذلك، 

Ajar Pada Buku “Aku Cinta Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyyah Kelas V” 

Penerbit : Tiga Serangkai و اظتعيار على الكتاب أما الًتكيز يف ىذه األطركحة ىل

 (BSNP)ككفقا ظتفهـو الكالة الوطنية معايَت التعليم  ،Petty ك Greeneالدراسي  كفقا ؿ 

من حيث جودة. كالباحث يوجد البحث السابق الذم يستخدـ اظتصادر األكلية من 

 : Aku Cinta Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyyah Kelas V” Penerbitلالكتاب

Tiga Serangkai"  جدكل ػتتول الكتاب تضمُت يف ( 1كنتيجة ىذا البحث على أف

كالكفاءة اإلبتدائية  (KI)الئق جدا إذا رأل من مبلءمة كصف اظتواد الكفاءة األساسية 

(KD)  الواردة يف اظتناىج الدراسية، دقة اظتواد، حداثة اظتواد، تناسب الثقافة، التدريب

( جدكل عرض الكتاب تضمُت يف 2%. 91.65كالتقييم، التخصيب بدرجة النتيجة 

الئق جدا إذا رأم من تقنيات العرض كمداف  العرضوإسًتتيجية عرض مواد التعليم كدتاسك 

( جدكل لغة الكتاب تضمُت يف الئق جدا 3%. 87.85كتدريب العقلية بدرجة النتيجة 

درجة الننتيجة إذا رأم من الدقة كاظتتواصل كتناسب قواعد اللغة كالتناسب بتطوير الطبلب ب

100.% 

كيف الواق  ىناؾ العديد من الرسائل العلمية كالبحث األخر، اليت تبحث عن 

اللغة  احث مل كتد البحث عن حتليل كتابالدراسي يف تعليم اللغة العربية. لكن البالكتاب 

ركضة األطفاؿ نور اإلحساف  إبتدائية العربية يف فصل السادس للمستول األكؿ يف مدرسة

الذم يتكوف من جهة  ث عليها الباحثة كىي حتليل الكتابيبلند. أما الًتكيز اليت تبحيف تا

 إبتدائية اللغة العربية يف فصل السادس ظتدرسة ل، كجهة العرض، كجهة اللغة الكتاباحملتو 
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  ركضة األطفاؿ.

 أهداف البحث -د 

 كما ذكرت يف أسئلة البحث، فأىداؼ البحث ىي:

ل األكؿ يف ب اللغة العربية يف فصل السادس للمستو كتايف  تول احمل صبلحية لوصف -1

  .بتدائية ركضة األطفاؿاإل درسةاظت

ل األكؿ يف كتاب اللغة العربية يف فصل السادس للمستو يف   العرض صبلحية لوصف -2

 .بتدائية ركضة األطفاؿاإل درسةاظت

ل األكؿ يف كتاب اللغة العربية يف فصل السادس للمستو يف   اللغة صبلحية لوصف -3

  .بتدائية ركضة األطفاؿاإل درسةاظت

 فوائد البحث -ه 

 من اظتتوق  أف تقدـ نتائج ىذه الدراسة فوائد:

يف من جتاه النظرية يرجو أف تكوف مساقتة لتطوير العلـو ككذلك معلومات مفيدة  -1

 سة مواد اللغة العربية كتقدنتها كتطويرىا نتائجا يف ىذا البحث.درا

ظتتابعُت يف تعليم اللغة كالعلم للباحث كالقارئُت كا بئلضافة إىل التوس  يف اظتعرفة -2

 العربية.

 تقدـ.كمادة اظتقارنة كمراج  للبحث اظت  -3

توفَت النقد العلمي على إعداد الكتاب الدراسي لطبلب اظتدارس الثانوية أك  -4

 مايعادىا.
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 حدود البحث -و 

فصل السادس  اللغة العربية يف الكتاب التعليمي إفٌتا لتحليل ةيف ىذا البحث، الباحث

تايبلند نور اإلحساف يف  (TADIKA)ركضة األطفاؿ  بتدائيةا للمستول األكؿ يف مدرسة

 .كجهة التقدمي، كجهة اللغة الكتاب التعليمي من جهة احملتول،

 هيكل البحث -ز 

فقامت الكتابة بتقدمي ىيكل  علمىىذا البحث العلى الوصف العاـ ضتصوؿ 

 البحث كما يلي:

حتتوم على خلفية البحث كأسئلة البحث كأىداؼ البحث  ،دمةاظتق: الباب األكؿ  -1

 كحبوث السابقة كفوائد البحث كحدكد البحث كىيكل البحث.

 لتتوم على النظرية مبا حتتاج الباحث يف تتعلق ُّا. ،اإلطار النظرم: الباب الثاي  -2

لتتوم على نوع البحث كمصادر البيانات كأسلوب  ،منهج البحث:  الباب الثالث -3

 .حتليل البيانات  البيانات ك رت

الباب الراب  : حتليل البيانات كمناقشاهتا، لتتول على حملة الكتاب، عرض كحتليل  -4

 البيانات.

 حات البحث.الباب اطتامس : اطتادتة، لتتول على خبلصة البحث كمقًت  -5

 



8 

 

 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 االمواد التعليمية وتصنيفه -أ 

 تعريف المواد التعليمية -1

ببساطة تقدمي  ةكن للمؤلفدت فهم اظتواد التعليمية، بالطب  ال تبحثد عن

، حتديد KBBI اكفق قاموس ؛بينو تأخذ التعريف من بعض رأيُت، كلكن الفهم

أك  توجيوالمثل ، ىو الشيء الذم سيتم استخدامو أك اضتاجة لغرض معُتلموادل 

عطى ي توجيوىو  عليملتل يف حُت أف كلمة، للتدريس أك إعطاء احملاضراتالقبضة، 

ككفق إسيت إشتاكايت، حتديد اظتواد التعليمية ىي  .اأك يطاع اكوف معركفيللناس ل

: 2015إسيت إشتعاكايت، ) توم على رسالة  تقدنتها يف عملية التعلماليت حتشيء ال

كل أشكاؿ اظتواد   ىيفإف تعريف اظتواد التعليمية . ككفق علي مودلوفَت، (235

 دة اظتعلمُت/اظتعلمُت يف تنفيذ أنشطة التعليم يف الفصل الدراسياظتستخدمة ظتساع

إف اظتواد التعليمية ىي  يقوؿ آخر  (. ككفق لتحديد128: 2011، علي مودلوفَت)

كل أشكاؿ اظتواد التعليمية اظتستخدمة ظتساعدة اظتعلمُت/اظتعلمُت يف تنفيذ أنشطة 

ظتعنية إما مواد مكتوبة أك مواد غَت ا وادكن أف تكوف اظتدتالتعليم يف الفصل الدراسي. 

. ككفق عمرك زتلك، إف (159: 2010سوفاف أمَت كليف خَت أزتدم، ) مكتوبة

اليت حتتل مكانة حتدد ؾتاح التعليم  جزءنا مهمنا يف عملية التعليماظتواد التعليمية 

د ألف اظتوا كحتديد أنشطة التعليم كالتعلم. كالتعلم اظتتعلق بتحقيق أىداؼ التعلم

إف اظتواد التعليمية  (.139: 2002عمرك زتلك، بعناية )التعليمية حتتاج إىل النظر 
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ىي ػتتول اظتنهج الذم يلـز للطلبة أف يقدركه مناسبا للكفاءة األساسية لنيل معيار 

الكفاءة على كل اظتواد التعليمية يف كحدة التعليم اظتعينة كػتتول اظتنهج ىو غتموع 

قائق كاظتعلومات اليت يرجي تزكيد الطبلب ُّا )رشدم أزتد اطتَتات الًتبوية كاضت

 (.66: 1989طعيمة، 

فهم تكن أف التعريف دت التعريف عن اظتواد التعليمية، كما تفسر يف من بعض

تعليمية يتم إعدادىا بشكل كامل كمنهجي على الواد اظتواد أك ىي اظتاظتواد التعليمية 

اظتواد  مبا أف. عملية التعلم كالطبلب يف ُتاظتعلم أساس مبادئ التعلم اظتستخدمة

عبارة عن ػتتول يف مناىج التعليم كمصادر التعلم اليت ينقلها اظتعلموف إىل التعليمية 

لتسهيل  التعلمصبحوف معيارنا للمعلمُت يف تقدمي ت ك تعليميةالبيئة الالطبلب يف 

 عملية التعلم.

ا للمعلمُت كالطبلبتعد اظتواد التعليمية ، يف األنشطة التعليمية . مهمة جدن

تعليمية الواد اظتإذا مل يكن مصحوبا ب حتسُت فعالية التعلم سيجد اظتعلموف صعوبة يف

سيجد الطبلب صعوبة ، تعليميةالواد اظتدكف أم ب كباظتثل، بالنسبة للطبلب،. كاملةال

 يف التعلم.

 تصنيف المواد التعليمية -4

كن استخدامها كمرج  يف دتبشكل عاـ، نتكن استخداـ اظتعايَت اليت 

 .صفتو، ك تصنيف اظتواد التعليمية ىناؾ ثبلثة أنواع ، كىي الشكل، كطريقة العمل

 كفقا لشكل اظتواد التعليميةاكال    

 من حيث الشكل ، نتكن تقسيم اظتواد التعليمية إىل أربعة أنواع:

تم إعدادىا يف تعدد من اظتواد اليت ىي ( printed) اظتواد اظتطبوعة (1
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. الورؽ، كاليت نتكن استخدامها ألغراض التعلم أك توصيل اظتعلومات

عمل الطبلب، ، كأكراؽ قوالب، كالكالكتب، اظتنشورات امثاعت

 ، كالنماذج أك ماكيت.كالكتيبات، كالصور/الرسومات

األنظمة ىي كل  أك الربامج الصوتية (audio) اظتواد التعليمية السمعية (2

أك شتاعها  لعبهانتكن اليت  مباشرة اعةذاإلشارات الئل اليت تستخدـ

األشرطة، كاإلذاعة،  ا. مثاعتمن قبل شخص أك غتموعة من األشخاص

 كالطبق األسود، كصوت القرص اظتضغوط.

بدمج  دتكنأم شيء ىي ( audio visual)اظتواد التعليمية اإلستماعية  (3

الفيديو  اثاعتماإلشارات الصوتية م  الصور اظتتحركة اظتتسلسلة. 

 القرص اظتضغوط كالفيلم.ك 

ىي ( interactive teaching materials)اظتواد التعليمية اظتتفاعلية  (4

من اثنُت أك أكثر من الوسائط )الصوت كالنص كالرسومات  توافق

كالصور كالرسـو اظتتحركة كالفيديو( اليت يتم التعامل م  اظتستخدـ أك 

 عرض التقدنتي.معاصتتها للتحكم يف أمر ما أك السلوؾ الطبيعي لل

 القرص اظتضغوط التفاعلي. امثاعت

  كفقا ألعماؿ اظتواد التعليميةثانيا   

، نتكن تقسيم اظتواد التعليمية إىل ستسة ، ؿاعماألطريقة على األساس يف  

 أنواع:

 اظتتوقعة اظتواد التعليمية ال (1

جهاز العرض  ال تتطلبىذه اظتواد التعليمية ىو اظتواد التعليمية اليت 



11 

 

 

الصور كالرسـو البيانية مثاعتا  شركع احملتويات الداخلية فيها.ظت

 كغَتىا. كالشاشات كالنماذج

 اظتواد التعليمية اظتتوقعة (2

اليت تتطلب استخداـ أجهزة ىي اظتواد التعليمية اظتواد التعليمية اظتتوقعة 

الشرائح ، كشرائط السينما ، كالشفافية مثاعتا  .كدرس الطبلبالعرض 

 .اسوبكاسقاط اضتالزائدة ، 

 اظتواد التعليمية السمعية (3

مسجلة يف اليت ىي اظتواد اإلشارة الصوتية  اظتواد التعليمية السمعية

 .كسط التسجيل

 اظتواد التعليمية الفيديو (4

مشغل شريط فيديو ىذه اظتواد التعليمية ختتاج ػتور الدكار بشكل 

 .كغَتىا ،DVDكمشغل  VCDكمشغل 

  عبلـ()كسائل اإل اضتاسوب مواد (5

تاج غَت اظتطبوع اليت حتاظتواد التعليمية أنواع ىي مواد تعليمية اضتاسوب 

ثاعتا اضتاسوب بوساطة التعليمات م للتعلم. يئاإلظهار ش اضتاسوب

(CMI) .كالوسائط اظتتعددة القائمة على اضتاسوب أك الوسائط الفائقة 

 اكفقا صفتهثالثا   

 لتعليمية الفعلية إىل أربعة أنواع، كىي:اظتواد ا صفةنتكن تصنيفها انطبلقا من 

تشمل ىذه الفئة من اظتواد التعليمية  القائمة على الطباعة. تعليميةواد الاظت (1

 كغَتىا. ،كالصحف، من اَّبلتكمواد الصور  ،كاظتخططات ،الكتب
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تشمل ىذه الفئة من اظتواد . اظتواد التعليمية القائمة على التكنولوجيا (2

شرائط ، ك كالبث اإلذاعي، كالشرائح ،لكاسيتىي شتعي ا التعليمية

لتلفزيوي ، كالفيديو الفيديو ، كالبث ا كاسيت، كاألفبلـ، ك األفبلـ

 .كالوسائط اظتتعددةكاضتاسوب القائم على الربنامج التعليمي،  التفاعلي،

غتموعات ة. مثاعتا اظتواد التعليمية اظتستخدمة يف اظتمارسة أك اظتشركع (3

، كأكراؽ ا  كغَتىا. ظتبلحظة، كأكراؽ اظتقاببلتالعلـو

)خاصة ألغراض التعليم نساف البلزمة ألغراض التفاعل اإلاظتواد التعليمية  (4

، كعقد اظتؤدترات عرب الفيديو ،كاعتاتف احملموؿ ،اعتاتفمثاعتا  عن بعد(.

 (.27-24: 2011اندم براستوفو، كغَتىا )

 التعليمية مبادئ المواد -ب 

ن اظتديرية العامة إلدارة التعليم االبتدائي كالثانوم يقتبس معلي مودلوفَت كفق 

 .كما يلىأنو ينبغي جتنب خصائص اظتواد التعليمية  ، (2006)

ذات صلة أك مرتبطة أك مرتبطة  يةميواد التعلاظتأف تكوف  يعٍت الربط.مبدأ ذات الصلة  -1

 .الكفاءة كالكفاءة األساسيةمعايَت بتحقيق 

األساسية اليت كتب أف يتقنها الطبلب  ةكانت الكفاء  إذا مبدأ االتساؽ يعٍت اضتدة. -2

فإف اظتواد التعليمية اليت كتب تدريسها كتب أف تشتمل أيضنا على ، من أربعة أنواع

 أربعة أنواع.

مبدأ الكفاية يعٍت أف اظتواد اليت يتم تدريسها كتب أف تكوف كافية يف مساعدة  -3

اظتواد ال تنبغي أف تكوف  تدريسها.الطبلب على إتقاف الكفاءات األساسية اليت يتم 

 . إذا كاف أقل القليل سيكوف أقل قليبل جدا ك ال تنبغي أف تكوف أكثر من البلـز
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إذا كاف الكثَت ، باظتقابل الكفاءة كالكفاءة األساسية. عايَتفائدة للوصوؿ إىل م

: 2011علي مودلوفَت، ) سيكوف مضيعة للوقت كالطاقة ليس من الضركرم تعلمها

130). 

تعليمية الواد اظتكفق ظتقتبسات نورليلي من عابدين قاؿ إنو من أجل تطوير 

على اليت كتب  تعليميةمواد الللىناؾ بعض اصتوانب الرئيسية  وكرنتةال ،وجيدةال ،تناغمةاظت

 ،بعض اصتوانب الرئيسية ىي اصتانب اظتادم، اصتانب العرضي .اظتعلم االنتباه إليها

 كما يلى:ىذه اصتوانب الثبلثة   يتم كصف كاصتانب اللغوم.

كتب أف تركز اظتواد التعليمية اليت كضعها اظتعلموف على ، اصتوانب اظتادمبناء على 

العديد من األشياء كما تنعكس يف توجيو تقييم اظتواد التعليمية اليت مت تطويرىا يف 

Puskurbuk :كما يلى 

 كالكفاءات ،م  الًتكيبات األساسية تعليميةواد الاظت مطابقة( 1 ؛اظتناىج مطابقة اكال  

يتم تقدمي اظتادة بطريقة متكاملة م  السياؽ  (2 .كمؤشرات اظتناىج ، األساسية

 .إثراء اظتادية م  اظتناىج الدراسية مطابقة (3 التعليمي كالسياؽ االجتماعي.

مدل  (2احملتول لغرض التعليم.  مطابقة (1؛ مطابقة اظتواد م  األىداؼ التعليميةثانيا   

 استخداـ اظتواد لغرض التعليم. مطابقة

س اضتقيقة تنطبق مبدأ القدرة على أسا (1؛ تدريساضتقيقة اظتادية كفقا لعلم الثالثا   

دقة  (3ة تنطبق بعض اظتبادئ العلمية. اضتقيق (2النظرية العلمية اليت تدرس. 

استنادا إىل آخر  الدقة اظتادية (4راءة م  بعض اظتبادئ العلمية. استخداـ مواد الق

 التطورات من منحة دراسية خاصة.

تعليمية كفقا لتطور ىيكل اظتواد ال (1دم م  التطور اظتعريف للطبلب؛ التوافق اظتارابعا  
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على رسـو  وادحتتوم اظت (3على عنصر تعليمي.  وادحتتوم اظت (2اإلدراؾ. 

 اضترؼ.

ليت كضعها اظتعلم على بناء على جانب العرض، كتب أف تركز اظتواد التعليمية ا

 بعض األمور كما يلي.

 كتب ذكر األىداؼ التعليمية بوضوح.اكال    

 واد.تعتمد مراحل التعلم على مدل تعقيد اظتثانيا   

 كتب أف تعتمد مراحل التعلم على مراحل فتوذج معُت مت اختياره كاستخدامو من ثالثا  

 قبل اظتعلم يف الدرس.

 .نتباىهم، كيسهل فهموإل ىتماـ الطبلبيثَت عرض اظتواد ارابعا   

 تشجي  نشاط الطبلب على التفكَت كالتعلم.خامسا  

 كتب أف يكوف موضوع الدراسة مرتبطنا باظتواد اليت يتم إعدادىا.سادسا  

 إف عرض اظتواد يشج  على إبداع كنشاط الطبلب للتفكَت كالعقل.سابعا   

 .م األصيلبناءن على التقيي كتب تقدمي اظتوادثامنا   

 يتم حتضَت اظتشاكل يف هناية كل درس.تاسعا  

بناء على اصتوانب اللغوية، كتب أف تركز اظتواد التعليمية اليت كضعها اظتعلموف على 

 عدة أمور كما يلي.

 عرض استخداـ لغة جيدة كصحيحة.اكال    

   ؿ من خبلؿ كن أف حتسن اظتنطق كالقوة اإلبداعية لؤلطفادتاستخداـ اللغة اليت ثانيا   

 استخداـ اللغة العلمية.

 الطبلب. لغة استخداـ اللغة )البنية كاحملتول( كفقنا ظتستول إتقافثالثا    
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 يتم تطوير الفقرات بطريقة فعالة كموحدة.رابعا    

 كاضتقيقة الواقعية. ،العلمية وادكاظت ،مطابقة التوضيح البصرم م  اطتطابخامسا   

 كالرسـو التوضيحية البصرية الواردة يف اظتواد التعليمية. البياي، كضوح كجاذبية منسادسا   

 .بم  مستول قدرة الطبل وادالتوافق اظتسابعا   

اصتوانب الثبلثة الرئيسية يف تطوير اظتواد التعليمية ىي كل كاحدة موحدة كتب أف 

واد التعليمية مبا يدفعها اظتعلموف يف تطوير اظتواد التعليمية. للثبلثة دكر مهم يف حتقيق اظت

يتوافق م  متطلبات التعليم اليت ختلق جيبلن شابنا من اظتدانُت يف العلم كالطاب  الفاضل 

 (21-18: 2017، نورليلي) النبيل كفقنا لطاب  كثقافة األمة

 أشكال المواد التعليمية -ج 

التعليمية نتكن أف يكوف من حولنا يف شكل  أشكاؿ اظتوادكفق اندم براستوفو، 

كفتوذج كأكراؽ عمل الطبلب، كمنشورات، فتاذج،  كحدات،درسية، ك مت، ككتب نشرا

التعلم البث ك تعلم أشرطة الكاسيت، ، ك تعلم األقراص اظتدغتة الصوتيةباضتجم الطبيعي، ك 

، كاألقراص اظتدغتة التفاعلية كاألشخاص )اظتعلمُت( ،كمقاط  الفيديو التعليمية ،اإلذاعي

 (.27: 2011اندم براستوفو، كغَته )
 مصدر اظتواد التعليمية ىو اظتكاف الذم نتكن اضتصوؿ فيو على اظتواد التعليمية.

نتكن . الطبلب للبحث عنو أف يشارؾنتكن مصدر اظتواد التعليمية، عند البحث عن 

ايَت الكفاءة استخداـ مصادر ؼتتلفة للحصوؿ على اظتواد التعليمية من كل معيار من مع

 كما يلى:  كن اظتصادرنت كالكفاءة األساسية.
 كتب اظتدرسية -1

ستخداـ  بلل من قبل العديد من الناشرين نشورةاظتالكتب نتكن اختيار 
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التعليمية واد مصدر اظتكمستخدـ   التعليمية. الكتب اظتدرسية واد مصدر اظتك

ا  .عن كاتب كاحد أك ناشرالسيما ، لنوع معُت من اظتواضي  نوعنا كاحدن

 لكتب اظتدرسية للحصوؿ على رؤية كاسعة.استخدـ أكرب عدد ؽتكن من ا
 تقرير نتائج البحوث -2

التقارير البحثية اظتنشورة من قبل معاىد البحوث أك الباحثُت مفيدة للحصوؿ 

 .تيار أك اظتواد التعليمية الفعليةعلى مصدر 
 )نشر نتائج البحوث كالتفكَت العلمي( تغتبل -3

أك نتائج الفكر مفيدة للغاية الناشرين الدكرية اليت حتتوم على نتائج البحوث 

 حتتوم اَّبلت على نتائج البحوث الستخدامها كمصدر للمواد التعليمية.

 كنتائج حبثية ؼتتلفة من خرباء يف غتاالت ختصصهم كاليت درست اضتقيقة.
 كتب اظتناىج -4

ألنو استنادا إىل  من اظتهم استخداـ دليل اظتناىج كمصدر للمواد التعليمية.

ي ، نتكن العثور على معيار الكم كالكفاءة األساسية كاظتواد اظتنهج الدراس

 .دتكن العثور عليها

 الناشرين الدكرية مثل اليومية كاألسبوعية كالشهرية -5

لتتوم الناشركف الدكريوف مثل الصحف على الكثَت من اظتعلومات اظتتعلقة 

بوعية العركض التقدنتية يف الصحف أك االستخدامات األساد التعليمية. و اظتب

ألنو جيد جدا إذا مت استخداـ الناشر   للغات الشعبية اليت يسهل فهمو.

 كمصدر للمواد التعليمية.

 شبكة اظتعلومات الدكلية -6
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يف . شبكة اظتعلومات الدكليةنتكن اضتصوؿ على اظتواد التعليمية من خبلؿ 

، نتكننا اضتصوؿ على كل أنواع مصادر اظتواد شبكة اظتعلومات الدكلية

مية. نتكن اضتصوؿ على كحدات درس يومية ظتختلف اظتواد عرب التعلي

 اإلنًتنت. نتكن حىت طباعتو أك نسخو.

كاسيت ك ، VCD)التلفزيوف، الفيديو،  اإلعبلـ السمعي البصرمكسائل  -7

 الصوت(

تعليمية الواد اظتحتتوم األنواع اظتختلفة من الوسائط السمعية البصرية على 

يف الغابة من ك اضتياة يف البحر، ك كننا دراسة الرباكُت، نت .اظتواد التعليمية ألنواع

 خبلؿ البث التلفزيوي.

 االقتصاد(ك الصناعة، ك اعتندسة، ك ، ةالفن الثقافك ، كاإلجتماعيةالبيئة )الطبيعية،  -8

كالبيئة االجتماعية، كبيئة الفنوف ، استخداـ بيئات ؼتتلفة مثل البيئة الطبيعية

 كالبيئة االقتصادية كمصدر للمواد التعليمية الثقافية، كاعتندسة، كالصناعة،

  .(139: 2011علي مودلوفَت، )

 هيكل المواد التعليمية -د 

 ، كما يلى:سبعة مكوناتقاؿ اندم براستوفو ىيكل اظتواد التعليمية على 
 العنواف -1

، التعليمية وادالعنواف ىو عنواف اظتىذا . يق  ىذا اظتكوف عادة يف أكؿ تكوين للعمل

كن أف تشَت إىل ػتتول أك دتاليت  عليميةمواد التلاظتختصر اظتستخدـ لكىو االسم 

يتم كض  يف اظتواد التعليمية،  التعليمية. وادالتعليمية أك الفصل يف اظت وادقصد اظتت

 العنواف بشكل عاـ أيضنا يف البداية.
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 تعليمات الدراسة -2

 عليميةد التوااظتلتتوم ىذا اظتكوف على كصف موجز يرشد الطبلب عند استخداـ 

 اضتد األقصى. حىت يتمكنوا من استخدامها على

 الكفاءة األساسية -3

بعد استخداـ اظتواد  طبلبيوضح ىذا اظتكوف الكفاءات اظتتوق  أف يتحقق من قبل ال

 التعليمية.

 دعم اظتعلومات -4

لتتوم ىذا اظتكوف على كصف ؼتتلف للمعلومات الداعمة اليت نتكن أف كتعل 

نتكن اإلشارة  دعم اظتعلوماتىذا  الكفاءات اليت مت حتديدىا.يتحكموف يف  طبلبال

 إليو على أنو كصف للمواد. 

 التمرين -5

ىو أف  اعتدؼا. لتحسُت كفاءهت طبلبتاج الحتعدد األنشطة اليت مكوف التمرين ىو 

عادة يتم  .طبلبالكفاءات اليت مت حتديدىا مسبقا نتكن حقا أف يتقن من قبل ال

 ة أنشطة التعلم.كض  التمرين يف هناي

 اظتهمة أك خطوة العمل -6

لتتوم ىذا اظتكوف على اظتهمة )أك قد يكوف من الواجب اظتنزيل( كاطتطوات اإلجرائية 

 .لنشاط ؽتارسة التعلم

 التقييم -7

لتقييم  عليميةظتواد التاكمستخدمُت الطبلب  من األسئلة اظتوجهة إىل عدد ىو  التقييم

اندم ) نت يف مرحلة من األنشطة التعليميةاليت كا طبلبمدل قدرة )الكفاءة( ال
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 (.58-56: 2011براستوفو، 

 المواد التعليمية وأهدافها وأدوارها وظائف -ه 

 اظتواد التعليمية كظائف -1
، األنشطة يف عملية التعلم كلاظتواد التعليمية للمعلمُت ىي توجيو   كظائففإف 

كوف دليبلن تس، لطبلبأما بالنسبة ل نبغي تدريسها للطبلب.تاليت  الكفاءة فضبل عن

 .(7: 2013إيكا ليستارم، ) كتب دراستها ستولكىي م  يف عملية التعلم
 يف أنشطة التعلم، كىي: مهم كظائفاظتواد التعليمية عتا َتم أف سبٌُت خَتم أبو ً 

 .أنشطة التعليميف تدبَت  للمتعلمُتإعطاء تعليمات كاضحة اكال   

 ة اظتطلوبة لكل نشاط.األدكات الكاملتعٌد اظتواد/ ثانيا   

 عبلـ بُت اظتتعلمُت كاظتتعلمُت.كسائل اإل ي اتصاؿىثالثا   

 .كن استخدامها اظتتعلمُت يف حتقيق القدرة اليت تعيينهادترابعا   

 .(54: 2013خَتم أبوً سَتم، ) كربنامج إصبلح  اكن استخدامهدتخامسا  

 كما يلى:تعليمية  اظتواد ال كظيفتُتم براستوفو أف اثنُت تصنفُت قاؿ اند

واد اظت كظائفكن تقسيم دتيف أساس األطراؼ باستخداـ اظتواد التعليمية، 

 للطبلب. ظائفللمعلمُت ك  كظائفكقتا قسمُت، إىل  عليميةالت

 ، بينهم:للمعلمُتاظتواد التعليمية  كظائفاكال   

 توفَت الوقت اظتعلمُت يف التعلم. (أ 

 تغيَت دكر اظتعلم من اظتعلم إىل اظتيسر. (ب 

 لتكوف أكثر فعالية كتفاعلية. يميةحتسُت عملية التعل (ج 

 األنشطة يف عملية التعلم. كلكدليل للمعلمُت الذين سيديركف   (د 
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 .كأداة لتقييم اإلؾتاز أك إتقاف نتائج التعلم (ق 

 اظتواد التعليمية لطبلب، بينهم: كظائفثانيا   

 أك طبلب آخرين. اظتعلمُتدكف ب طبلبتعلم التكن أف دت (أ 

 يف أم كقت كيف أم مكاف. طبلبال تعلمتكن أف دت (ب 

 .اطتاصة مالتعلم يف سرعته طبلبكن لدت (ج 

 .تعلم الطبلب بالًتتيب الذم متتاركنو بشكل انتقائيتكن أف دت (د 

اندم ) األنشطة يف عملية التعلم كلكدليل لطبلب الذين سيوجهوف   (ق 

 (.25-24: 2015براستوفو، 

 أىداؼ اظتواد التعليمية -2

ساعدة الطبلب ظتليمية يف أنواع ؼتتلفة من اطتيارات ُّدؼ يتم ترتيب اظتواد التع

أفندم ) كتسهيل اظتعلمُت يف تنفيذ التعلم، كبناء جو التعلم ليصبح جاذبية، يف التعلم

على أربعة التعليمية أف ىدؼ اظتواد قاؿ اندم براستوفو . (4: 2015ترم ُّتيار، 

 أشياء رئيسية تغطيها ، كىي:

 تعلم.اليف  طبلبمساعدة الاكال   

من  ظهور الشعور باظتلل  حىتمن خيارات اظتواد التعليمية،  اتأنواع ؼتتلف ييعدٌ ثانيا  

 .على الطبلبيف 

 يف تنفيذ التعلم. طبلبتسهيل الثالثا  

  (.27: 2015اندم براستوفو، ) يصبح جاذبيةأف  نشطة التعلمأل رابعا 

 أدكار اظتواد التعليمية -3

. ب أف تكوف موجودةجتالتعلم ىي أحد العناصر اليت  اظتواد التعليمية يف سياؽ
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كمواد سيتحكم ُّا   اكاستخدامه اعنصر كتب دراستهألف اظتواد التعليمية ىي 

لن تنتج  التعليمية كن يف نفس الوقت تقدمي إرشادات للتعلم. دكف اظتواددتالطبلب ك 

 أم شيء.

ا يف تنفيذ عملية يكوف دكر اظتواد التعليمية مهمنا جدن يمية، يف عملية التعل

 ،الفردمك  ،يف التعلم الكبلسيكيك  ،كالطبلب ،لمعلمُتل، مبا يف ذلك دكر يميةالتعل

 اصتماعي. من أجل اضتصوؿ على فهم أكضح سيتم شرح كل من األدكار التالية:ك 

 :دكر معلمُت عتمفإف اظتواد التعليمية للللمعلمُت، اكال     

كن تعيُت الطبلب دت، جود اظتواد التعليميةك  توفَت الوقت اظتعلمُت يف التعلم.   (أ 

تاج إىل شرح لتاظتعلم ال  حىت، ملتعلم مقدما اظتوضوع أك اظتواد اليت تعلمه

  بالتفصيل مرة أخرل.

يف أنشطة التعلم  التعليميةواد اظتكجود  تغيَت دكر اظتعلم من اظتعلم إىل اظتيسر. (ب 

 . وضوعللم اضرةكوف اظتعلم أكثر تسهيبلن للطبلب من احملفت

كجود اظتواد التعليمية . لتكوف أكثر فعالية كتفاعلية يميةحتسُت عملية التعل (ج 

كوف التعلم فعالية ألف اظتعلمُت لديهم الكثَت من الوقت لتوجيو الطبلب فت

اظتستخدمة أكثر تنوعنا كتفاعبلن ألف  الطريقةيف فهم موضوع التعلم، ككذلك 

 اظتعلم ال نتيل إىل الكبلـ.

 :دكر طبلب عتمفإف اظتواد التعليمية للبلب، للطثانيا   

 اظتعلمُت.دكف ب طبلبتعلم التكن أف نت (أ 

 يف أم كقت كيف أم مكاف. طبلبال تتعلمكن أف نت (ب 

 .اطتاصة مالتعلم يف سرعته طبلبكن لنت (ج 
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 .تعلم الطبلب بالًتتيب الذم متتاركنو بشكل انتقائيتكن أف نت (د 

 .مساعدة القدرة على أف تصبح متعلمة مستقلة (ق 

 كىو:عتا دكر، يف التعليم الكبلسيكي ، فإف اظتواد التعليمية ثالثا   

 نتكن استخدامها كمواد ال نتكن فصلها من الكتاب الرئيسي. (أ 

 الرئيسي. الكتابملحقمكمل/ نتكن استخدامها  (ب 

 نتكن استخدامها لتحسُت الداف  التعليمي للطبلب. (ج 

، نفيدلى التع بحثكيفية العن  شرح النتكن استخدامو كمواد حتتوم  (د 

 ، كالعبلقة بُت موضوع كاحد م  موضوعات أخرل.كالعبلقات

 :ودكر ، كىلو يف التعلم الفردم ، فإف اظتواد التعليمية رابعا   

 .يميةوسائل اإلعبلـ الرئيسية يف عملية التعلك (أ 

كاإلشراؼ على عملية حصوؿ الطبلب على  جمي األداة اظتستخدمة لت (ب 

 اظتعلومات.

 الفردية األخرل. ميةيدعم كسائل التعل (ج 

 دكر، كىو: عتم اظتواد التعليمية فإفيف التعلم اصتماعي ، خامسا  

 اصتماعي. يميةتكاملة م  عملية التعلاظت واداظتك (أ 

: 2013خَتم أبو سَتم، ) داعمة للمواد التعليمية الرئيسيةال واداظتك (ب 

54-55). 

 أساسيات تطوير المواد التعليمية اللغة العربية -و 

للغة العربية كتب أف يلفت االنتباه إىل األساس أك اطوير اظتواد التعليمية إف إعداد كت

رجعية كفقنا ضتالة اظتواد اظتكن أف تكوف دتلمواد التعليمية اظتنتجة ل امهم هذا اضتاؿف، اظتبادئ
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لتعليمية واد ااظتاظتبادئ اليت كتب مراعاهتا يف صن   كحالة الطبلب الذين يستخدموهنا.

 :كما يلىكما ذكرىا خَتم أبو سَتم    العربية اللغة
 الثقافية اصتانب -1

حتتل الشقافة باعتبارىا طرائق حياة الشعوب كأنظمتها السياسية كاإلقتصادية 

كاإلجتماعية كالًتبوية مكانة ىامة يف تعليم كتعلم اللغات األجنبية، كىي تعرب مكوننا 

يداف. كذلك ال بد أف تندمج أساسينا كمكمبل مهمنا حملتول اظتواد التعليمية يف ىذا اظت

العناصر الثقافية للغة اظتستهدفة اندماجنا كامبل يف اظتادة التعليمية كيف رتي  أكجو 

التعلم ككسائلة خاصة الكتاب. كلقد أثبتت الدراسات أف معظم الدراسُت يعلموف 

أف اظتعلومات كاظتعارؼ الثقافية ىدؼ أساسي من أىداؼ أل مادة تعليمية لتعلم 

ة األجنبية، كما يعلموف أيضا أهنا عامل مهم من عوامل النجاح  يف تعلم اللغة اللغ

 كاستخدمها.

كىناؾ غتموعة من األسس جتعل من الثقافة جزءا أساسينا من تعلم اللغة 

 األجنبية منها:

أكال   أف القدرة على التفاعل م  الناطقُت باللغة ال تعتمد فقط على إتتاف مهارات 

 د أيضا على فهم ثقافة أىل اللغة كعاداهتا كاماعتا كتطلعاهتا.اللغة، بل تعتم

ثانيا   أف فهم ثقافة اللغة األجنبية كالتفاعل معها أمر مهم يف حد ذاتو، فالتفاىم 

 العايل أصبح اآلف من األىداؼ األساسية للتعليم يف أم بلد من بلداف العامل.

فُت بالناس الذين يتكلموف اللغة ثالثا   أف الدراسُت أنفسهم عادة ما يكونوف مشغو 

 اليت يتعلموهنا، كيودكف معرفة أشياء كثَتة عنهم.

رابعا   أف العاددات الثقافية تشبو إىل حد كبَت اظتهارات اللغوية، فاظتتحدث باللغة 
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يتصرؼ بشكل معُت كبطريقة تلقائية، كما أنو يتحدث اللغة بنفس الطريقة، 

قافة كما تعامل مهارات اللغة يف اظتواد كمن مث ينبغي أف تعامل عادات الث

 التعليمية.

خامسا  أف الكثَت من الكتابات كالدراسات يف ميداف تعليم اللغات األجنبية تكاد جتم  

 على أف الثقافة ىي اعتدؼ النهائي من أم مقرر لتعلم لغة أجنبية.

كف أف سلوؾ سادسا  أف عللماء علم األجنباس كدراسة اإلنساف )االنثر بولوجيا( يقرر 

الفرد يف أم ثقافة يكمن يف حدكد النظاـ العاـ ألفتاط التعلم. كيف ىذا السياؽ 

 يصبح من اظتمكن مقارنة دراسة الثقافة بدراسة اللغة.

سابعا أف الثقافة ميداف كاس  كمعقد بالشكل الذم ال يتوق  معو أف يستوعب 

ت الوقت قد يألفوف الدارسوف كل عادت الثقافة ظتتحدثي اللغة، كلكنهم يف ذا

 تلك العناصر اظتهمة لفهم الناس كالشعوب كطرائق حياهتم.

ثامنا  أف ألصحاب الثقاة اجتاىات معينة ؿتو ثقافتهم، فهناؾ من يتعصب للثقافة، 

كمنهم من يدف  كل الناس إىل حب ثقافة، كمنهم من ينقد ثقافات اآلخرين 

ا ل  ثقافتو كغَتىم.إلظهار ثقافتو، كمنهم من يظهر ختمسنا زائدن

تاسعا  أف للدارسُت أغراضا من تعلم اللغة كاثقافة، كلكن ألصحاب اللغة أيضا أغراض 

من تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، لذا فاضترص يف اظتادة على حتقيق اصتانبُت أمر 

 مهم.

عاشرا  أف للدراسُت أغراضا متعددة من دراسة اللغة كالثقافة، فهناؾ الغرض الديٍت 

سياسي كالتجارم كالظيفي كالعلمي كغَتىم )ػتمود كامل الناقة الغرض ال

 (.    44-40: 1983كرشدم أزتد طعيمة، 
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 النفسية انباصت -2

تطوير اظتواد التعليمية اللغة العربية يف االعتبار اصتوانب النفسية الطبلب حىت 

ر عند يرتفعهم دافعية تعليمية الطبلب. األشياء النفسية اليت كتب أخذىا يف االعتبا

 :تطوير اظتواد التعليمية اللغة العربية ىي كما يلي

 كتب أف تكوف اظتواد التعليمية اظتتوافقة م  قدرات الطبلب الفكرية.اكال   

 انتبو إىل الفركؽ الفردية بُت الطبلب.ثانيا   

مستطي  على حتفيز الطبلب على التفكَت يف السلطة  للمساعدة يف عملية ثالثا   

 كتساب اللغة العربية.التعليمية كا 

 مت تصميم اظتواد ظتستول التحضَت كاظتهارات اللغوية للطبلب.رابعا   

ألف كل ، تدكر حوؿ العمرمستول عمر الطبلب،  كل اظتواد التعليمية  انتبوخامسا  

 عمر يتطلب اظتعاملة اظتختلفة.

 كل طبيعي.اظتواد مستطي  على حتفيز الطبلب على استخداـ اللغة العربية بشسادسا  

)خَتم أبو سَتم،  كجود تكامل بُت كتاب الطبلب ككتيب اظتعلم كغَتىمسابعا   

2013 :56.) 

 اصتانب اللغة كالتعليمية -3

اللغة ىو االنتباه إىل اللغة اليت سيتم تدريسها للطبلب الذين يغطوف  أساس

عيينها تاظتواد كفقنا لؤلىداؼ اليت مت  عرضحبيث يتم ، العناصر كاظتهارات اللغوية

 (. أما عناصر كمهارات اللغة العربية كما يلى:56: 2013)خَتم أبو سَتم، 

 اكال   عناصر اللغة العربية

عناصر )عناصر اللغة( يف تعلم اللغة العربية كتب أف يتقنها ؾ ثبلث ىنا
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 متعلم اللغة العربية.

 )صوة( النطق (أ 

م يتحدث العربية( الذاللغة ىذا العنصر األكؿ على معٌت كل الكبلـ )

يف الواق  كل لغة عتا ألف  كخاصة اللغة العربية.، بو مستخدـ اللغة

 معادالهتا اطتاصة كاالختبلفات يف كل الكبلـ.

 مفردات )مفردة( (ب 

ا عتمن قبل متعلمي اللغة ألف  اُّ قنواب أف يتيف ىذه العنصر جت

اصل كننا التو الزغبة، ألف ُّذه العنصر دتكبَتة يف تعبَت القتية األ جوىرية

بو كفقا  اظتتعلم يوصى ةالعربي اللغةيف سياؽ  .اللغة يد م  مستخدمُتجب

عاؿ يف ال تكرارلقواعد التعلم الفعاؿ إلتقاف اظتفردات اليت لديها 

 اجدا يف تررتة اصتملة أك النص ألهن ةالعنصر مفيد هىذ استخدامها.

سهل لنا عملية تررتة اصتملة يمن خبلؿ معرفة اظتفردات يف النص 

 النص.ك 

 ىيكل اصتملة )تركب( (ج 

بعد معرفة اظتفردات كفهم ، بعد معرفة اظتفردات كفهم النطق

النطق، كاآلف كيفية استخداـ العنصرين ليكوف أفضل كتنظيم يف 

، الذم كتب على متعلمي اللغة ىنا الًتكبإهنا مهمة عنصر  التواصل.

تنتج سف عرفة مكاف كموق  الكلمةىيكل الكلمة، مبأف يعرفوا موقعو ك 

. كىذه فهم متعلمي اللغة اآلخرين عند التواصليفهمها ك  ةسهلالملة اصت

 (.2013العنصر أيضا يقاؿ بعلم النحو كعلم الصرؼ )دريد ارديانتو، 
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 ثانيا   مهارات يف اللغة العربية

، كىي مهارة اإلستماع، إىل أربعة جوانبأف مهارات يف اللغة العربية 

 (.63: 2017ة، كمهارة الكتابة )منَت، كمهارة الكبلـ، كمهارة القراء

 مهارة اإلستماع (أ 

فهم اللغة اظتستخدمة لظتستخدـ اللغة ا دتكناالستماع ىو مهارة 

كىو أكؿ أداة يستخدـ  يف حياتنا، هماظتنشاط ىو الاالستماع . شفهيان 

من خبلؿ  .يف حياتو ليتمكن من التواصل م  اآلخرين اشخص

شكل ك ت، كأسلوب اللغة، على اظتفردا اشخصلتصل  االستماع

القراءة، ، مهارة الكبلـمثل األخرل  هاراتكاظت اللغة، اللغة، كقواعد

 (.83: 2012كالكتابة )عبدالوىاب ركزيدم كماملؤة النعمة، 

 مهارة الكبلـ (ب 

تيعد مهارة الكبلـ إحدل اظتهارات اللغوية األساسية، ألف اللغة 

(. مهارة 75: 2008يف  األصل كبلـ )عمر الصديق عبد اهلل،

على التعبَت عن األصوات أك الكلمات للتعبَت عن  الكبلـ ىي مهارة

الرغبات، أك مشاعر إىل  ك، أاآلراء كأ ر يف شكل األفكار،األفكا

ىو عبلمة نتكن شتاعها كرؤيتها، كاليت  الكبلـشريك احملادثة. 

 تستخدـ عددنا من العضبلت كاألنسجة العضلية صتسم اإلنساف

 (.89: 2016)أكلُت هنى، 

 مهارة القراءة (ج 

، دكف قراءة حياة الشخص ةاللغ ارةأىم اظتهمهارة القراءة ىي 
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مهارة القراءة، ىناؾ جانباف تكمن  يف ىذهستكوف ثابتة كال تتطور. 

النقطة اظتركزية فيهما، أكالن، يف معرفة الرموز اظتكتوبة. كثانيا، فهم 

 (.191: 2015)ذكاضتنناف،  ػتتويات الكتابة )مقاؿ(

 مهارة الكتابة (د 

عرب عن ػتتول األفكار يصف أك ي مهارة الكتابة ىي مهارة اليت

من جوانب  أكتابة )مقاؿ(. بدالكاظتشاعر اليت تصب يف شكل 

ىو اظتكياج )اسيب الكلمات إىل جانب اظتعقد  كتابةبسيطة مثل  

 (.151: 2011ىرماكاف، 

واد اظتيف تطوير  يةعليماألشياء اظترتبطة بنظرية التأما مبادئ التعليمية ىي 

إىل اَّردة، من  قيقة، مثل اظتواد اليت تبدأ من السهل إىل تعقيد، من اضتعليميةالت

، أك خبلؼ ذلك من اظتفهـو تطوير  اللغة العربية  عليميةواد التاظتالتفصيل إىل اظتفهـو

 يف تطوير اظتواد التعليمية. يةإىل التفاصيل، كىكذا على أساس مبادئ التعليم

 لكتاب المدرسيا -ز 
 تعريف الكتاب اظتدرسي -1

. يف اللغة لغات ؼتتلفةبتشابو يف اللغة اإلندكنيسة عتا  الكتابلالكلمة ل

ل، يف اللغة bookيسمى عليها ل اإلؾتليزية، يف اللغة "biblosل عليها يسمىاليونانية 

 :2012سيتيبو، ل )das buchيسمى ل األظتانيةل، كيف اللغة boekل اعتولندية يسمى

 أكراؽ منضمة الواردة أك الفارغة.ىو ل الكتاب، حتديد لKBBIكفق قاموسا . (12

 قاؿ .اأك يطاع اكوف معركفيعطى للناس لي ىو توجيو لتعليمل يف حُت أف كلمة

( أف الكتاب اظتدرسي ىو غتموعة من 2004:3مديرية التعليم الثانوم العاـ )
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اليت إعداد اظتؤلف وع اظتعُت، الكتابات اليت تتم بشكل منهجي حتتوم على اظتوض

باستخدـ مرج  اظتنهج اظتنطبق. كفق منصور موشليش حدد أف الكتاب اظتدرسي ىو 

الكتاب الذم لتتول أف يوصف اظتواد عن اظتوضوع الدراسي أك غتاؿ ػتدد 

م اختياره بناءن على أىداؼ ػتددة، الذم يتم ترتيبو بشكل منهجي كيتللدراسية، 

(. 10: 2010، ، ليتم استيعاُّم )منصور موشليشمية الطبلبكتوجيو التعلم، كتن

درىًسي الًكتىاب )كتاب ما يعادؿ أف الكتب اظتدرسية باللغة العربية ىي اٍلمى 

 ,textbook: schoolbookيذكر أيضا أف .، كىو ما يعٍت الكتب اظتدرسيةاظتدرسي(

class book    يف حُت  ،كتاب مىٍدرىًسٌي أك تػىٍعًليًمٌي أك ميقىٌرريعٌتcourse: subject 

 (.104: 2014، أكمي حنيفة) مىاٌدة ًعٍلًمٌية أك ًدرىاًسٌيةيعٍت 

، كما تفسر يف التعريف دتكن أف الكتاب اظتدرسيالتعريف عن  من بعض

الذم يتم ترتيبو اظتعيار أك اظتقبض الذم لتتول العلم الكتاب اظتدرسي ىو  تفهم

كالطبلب لتحقيق عملية  تخدمة اظتعلموفليمية اظتسأك اظتواد التع بشكل منهجي

. كما تصف ػتتويات الكتاب شيئنا يناسب فكرة الكتابة التعلم يف اضتقل اظتعُت.

كسوؼ ، لتتوم الكتاب اظتدرسي على اظتعرفة اليت نتكن للطبلب استخدامها للتعلم

كإخل )ىنرم جونتور تاركتاف  حتتوم كتب اطتياؿ على األفكار اطتيالية للكاتب

 (.28: 2008اجو تاركتاف، كدج

عشرة  الدراسي كتابال إعداد تقييم كيفية Greene -Pettyافكقد كضع

 ب الدرسي نتكن أف تليب االحتياجات، نتكن القوؿ جودةامعايَت. إذا كانت الكت

تصنف أنو فئات ذات  ذمب الا. كتب أف تتحقق ىذه البنود من قبل الكتفيو

 : كىي جودة عالية،
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طبلب الذين ال وىتماـ األطفاؿ، كىال ةسي جذباب الدر الكتكتب أف اأكال   

 . ميستخدموهن

سي أف تكوف قادرة على إعطاء الداف  للطبلب الذين اب الدر اكتب أف الكتثانيا  

 . ميرتدكهن

سي أف تتضمن الرسـو التوضيحية اليت يأسر الطبلب اب الدر اكتب أف الكتثالثا   

 . مالذين يستخدموهن

النظر يف جوانب اللغة، لتتناسب م  ينبغي أف  سياب الدر االكتكتب أف رابعا  

 . مقدرة الطبلب الذين يرتدكهن

يف اظتادة  م  غَتىا ةسي أف تكوف مرتبطة كثيقاب الدر اكتب أف الكتخامسا  

أفضل إذا كاف نتكن أف تدعم ذلك م  خطة، ك من اظتواضي .  األخرل

 املة.استدارة أف تكوف شاملة كمتكلذلك كل شيء ىو ك 

اصة اطتنشطة األسي أف تكوف قادرة على حتفيز اب الدر اكتب أف الكتسادسا 

 . مللطبلب الذين يستخدموهن

جتنب مفاىيم غامضة ك صراحة الوعي ك اليتم أف سي اب الدر اكتب أف الكتسابعا  

 .مكغَت عادية، حىت ال ـتلط بُت الطبلب نتكن أف ترتديه

وف لديو كجهة نظر كاضح فيو حىت سي أف يكاب الدر اكتب أف الكتثامنا   

 كجهة نظر اظتؤمنُت حينو. يف أصبحت مطاؼ 

سي أف تكوف قادرة على توفَت االستقرار كالًتكيز على اب الدر اكتب أف الكتتاسعا  

 القيم من األطفاؿ كالبالغُت. 

شخصية من السي أف تكوف قادرة على خبلفات اب الدر اكتب أف الكتعاشرا   
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 (.54-53: 2010شليش، )منصور مو  الطبلب

 فوائد الكتاب اظتدرسيك  كظائف، كأىداؼ، -2

 أكال  كظائف الكتاب اظتدرسي

 .كمواد مرجعية أك مواد مرجعية من قبل الطبلب ( أ

 .كمادة التقييم ( ب
 يف نفوذ اظتنهج. عليمالت داة مساعدةكأ ( ت

 يفأك التقنيات اليت سيتم استخداـ  دريسكأحد ػتددات طرؽ الت ( ث

 .التعليم

 (.169: 2015)أندم براستوفو،  دة اظتهنة كالوظيفةكوسيلة لزيا ( ج
 ثانيا  أىداؼ الكتاب اظتدرسي

 .تسهيل اظتعلمُت يف تقدمي اظتواد التعليمية ( أ
 .منح الطبلب الفرصة لتكرار الدرس أك تعلم دركس جديدة ( ب
 (.170: 2015)أندم براستوفو، همة للطبلباظتتعليمية الواد اظتتوفَت  ( ت

 رسيثالثا  فوائد الكتاب اظتد

مساعدة اظتعلمُت يف تنفيذ اظتنهج ألنو يتم جتميعها على أساس اظتنهج  ( أ

 .اظتنطبق
 .اصبح يد اظتعلم يف حتديد طرؽ التدريس ( ب
 .توفَت فرص للطبلب لتكرار الدركس أك تعلم دركس جديدة ( ت
 إعطاء اظتعرفة للطبلب كاظتعلمُت. ( ث
 .يساعد على زيادة درجة االئتماف لتسهيل الًتقية كالطبقة  ( ج
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 (.170: 2015)أندم براستوفو،  ، إذا مت نشرهمصدرا للدخلكن  ( ح
 ؽتيز الكتاب اظتدرسي -3

فإف رقم الكتاب  ،لذلك. علمي حبث، الكتب اظتدرسية ىي عاـال طريقةب

كينظر إىل ىذا التشابو يف األمور ـ. عاال يفاظتدرسي ىو نفسو رقم الكتابة العلمية 

 .التالية

 .من حيث احملتولأكال   

 حيث العرض.من ثانيا  

 .الشكلثالثا  من حيث 

، فإف الكتب الدراسية عتا خصائص خاصة باإلضافة إىل ىذه اطتصائص العامة

 .كما يلىكينظر إىل ىذه اطتصائص اطتاصة  . ختتلف عن العلـو العامة

 .يتم إعداد الكتب الدراسية بناء على رسالة اظتناىج التعليميةأكال     

 .ية على أىداؼ ػتددةتركز الكتب اظتدرسثانيا     

 .تقدـ الكتب الدراسية غتاالت موضوع ػتددةثالثا     

 .الكتب اظتدرسية موجهة ؿتو أنشطة تعلم الطبلبرابعا    

 .يف الفصل علمُتظتدرسية توجيو أنشطة التدريس للمنتكن للكتب اخامسا 

يتم تعديل فتط عرض الكتب اظتدرسية للتطور الفكرم للطبلب سادسا 

 .ُتاظتستهدف

نتكن أف كتلب أسلوب عرض الكتب اظتدرسية إبداع الطبلب يف سابعا   

 (.62-60، 2010)منصور موشليش،  التعلم
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  مدرسيكتاب المكونات التقييم في ال -ح 

تاج لتاظتواد فيها.  مث كذلك،  صبلحية، يتطلب تقييما ليف كتابة الكتاب الدراسي

أـ  الكتاب الدراسي جيداعرفة ماذا . يهدؼ ىذا التقييم ظتالكتاب الدراسيتقييما على 

 ال تزاؿ ىناؾ أشياء حتتاج إىل اإلصبلح.

 ، كعرضال صبلحيةاللغة، ك  صبلحيةك ، احملتوم صبلحية تشمل مكونات التقييم

 .(73: 2014انتاس كرمياسيو كبرلُت ساي، ) رسوماتال صبلحية
 احملتول  صبلحية مكونات -1

، كىي أخذىا بعُت االعتبارجتب  اليت مؤشرات 3يوجد احملتول،  صبلحيةيف 

 كالكفاءات األساسية (SKمعيار الكفاءة )  مبلءمة كصف اظتواد (1

(KD) ،2 )2010)منصور ؽتوتشليس،  مواد دعم التعلم( 3، ك دقة اظتواد :

292.) 

 كالكفاءات األساسية (SKمعيار الكفاءة ) مبلءمة كصف اظتوادأكال  

(KD). 

كالكفاءات  (SKمعيار الكفاءة ) وادمبلءمة كصف اظت اتىذا اظتؤشر 

 كما يلى:يوجد اظتوجهة   (KD) األساسية

 ماؿ اظتوادك (أ 

اظتواد اليت تقدـ يف الكتاب اظتدرسي اضتد األدىن حتتوم على كل 

معيار الكفاءة  اظتوادالنطاؽ الذم دعم اإلؾتاز  جوانبموضوع يف 

(SK) كالكفاءات األساسية (KD) ج اليت دتت صياغتها يف اظتناى

 الدراسية للموضوع اظتعٍت.
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 اتساع اظتواد (ب 

، كالتعريف، كاظت بادئ، كاإلجراء، كاألمثلة عرض اظتواد، كاظتفهـو

كالتدريبات اليت توجد يف الكتاب الدراسي كطبقا ضتاجة اظتواد 

كالكفاءات  (SKمعيار الكفاءة ) اظتواددعم اإلؾتاز اظتوضوع اليت 

 .(KD) األساسية

 عمق اظتواد (ج 

 توجد يف الكتاب الدراسي جتب طبقا للمجاالت اظتعرفية، اظتواد اليت

 (SKمعيار الكفاءة ) اظتوادكالوجدانية، كالنفسية اليت مقاضتها يف 

 .(KD) كالكفاءات األساسية

 دقة اظتوادثانيا    

ب ااظتفاىيم كالتعاريف كالصيغ كالقوانُت، اخل الواردة يف الكتكل  (أ 

 بلئماتإىل الدقة يف اظت على كجو الدقة. كينظرالبد  سياالدر 

بُت احملتول اظتقدـ كالنظريات الواردة يف اَّاالت ذات الصلة من 

 الدراسة. 

اظتواد اظتقدمة كتب أف تكوف أصيلة. أصالة ىذه اظتواد رأينا من  (ب 

 تطبق أك نتكن أف يكوف أظهر يف اضتياة اضتقيقية.من اظتواد 

ذلك، اليت يتم  اظتفاىيم كالتعاريف كالصيغ كالقوانُت، كما إىل (ج 

سي اليت مت اضتصوؿ عليها من اإلجراء اب الدر اتقدنتها يف الكت

 اظتناسب.

 واد دعم التعلماظتثالثا    
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 لتطور العلم.  طبقا  وادكجود عرض اظت (أ 

، كينظر إليها اليت مت عليها متطالبات اظتعاصرة وادكجود عرض اظت (ب 

 يف اطتطاب، كاألمثلة، كالتدريبات اظتقدمة. 

 السياقية الثاقبة. كجود عرض اظتواد اليت دتكن أف تكوف  (ج 

 ز فضوؿ الطبلب. يكن أف حتفدتاليت  كجود عرض اظتواد (د 

 كن أف تتطور اظتهارات اضتياتية. اليت دت كجود عرض اظتواد (ق 

 العرض صبلحيةمكونات  -2

، أخذىا بعُت االعتباراليت جتب  مؤشرات 3العرض، يوجد  صبلحيةيف 

)منصور ( كماؿ العرض 3( عرض التعلم، ك 2رض، ( أساليب الع1كىي: 

 (.297: 2010ؽتوتشليس، 

 أساليب العرضأكال    

 كما يلي:سي اظتوجهة  اب الدر االكتمن العرض  أساليبيف ؤشرات اظت

 ىيكل العرض (أ 

 مًتاتب العرض (ب 

 التوازف بُت الباب (ج 

 عرض التعلمثانيا   

 ما يلي:كسي اظتوجهة  اب الدر االكتالتعلم من عرض يف ؤشرات اظت

 توسيط للطبلب (أ 

 تطوير مهارات العملية (ب 

 كماؿ العرضثالثا    
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 كما يلي:سي اظتوجهة  اب الدر االكتيف كماؿ العرض من ؤشرات اظت

 تقسيم اظتقدمة (أ 

يوجد مقدمة، كتعليمات  تقسيم األكؿ من الكتاب الدراسي يف

 االستخداـ، كقائمة احملتول، كرمز أك تدكين.

 تقسيم احملتول (ب 

يأيت م  الصور كالرسـو  سياب الدر االكت عرض اظتواد يف

التوضيحية كاصتداكؿ كاظتراج / اظتصادر اظترجعية، كدتارين متنوعة 

 .بابكمتدرجة، أك ملخص كل 

 ختتاـتقسيم اإل (ج 

سي لتتوم على مراج ، كىو مؤشر اهناية الكتاب الدر يف 

اظتوضوع، كمسرد للمصطلحات )اظتعجم( أك إعبلمية )تلميح( / 

اإلجابة احملددة. إذا كاف ىناؾ يف بداية ك رسة أسئلة اظتما

الكتاب، كنتكن سرد قائمة من الرموز أك التدكين يف هناية 

 الكتاب.

 اللغة صبلحيةمكونات  -3

، كىي: أخذىا بعُت االعتباراليت جتب  مؤشرات 3اللغة، يوجد  صبلحيةيف 

 استخداـ اللغة( 2، ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة  مبلءمة( 1

تدفق التفكَت  نتؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغة( 3ة، تصالياإل

 (.303: 2010)منصور ؽتوتشليس، اظتتكامل

 ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة  مبلءمةأكال     
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 كما يلي:اظتوجهة   ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة يف ؤشرات اظت

 .الطبلب ذىٍتستول تطوير مب مبلءمة (أ 

فهـو أك تطبيق اظت يبُتسي لاب الدر ا الكتاللغة اظتستخدمة يف

فهـو أك التوضيح إىل اظتثاؿ كفقا لطبلب اظتستول الفكرم اظت

 )الذم نتكن تصوره مبدعة من قبل الطبلب(. 

 االجتماعية العاطفية الطبلب. ستول تطويرمب مبلءمة (ب 
سي كفقا للنضج العاطفي اب الدر االلغة اظتستخدمة يف الكت

الرسـو التوضيحية اليت تصور اظتفاىيم  االجتماعي للطبلب م 

 .بدءا من البيئة اظتباشرة )احمللية( حىت البيئة العاظتية

 ةتصالياإل استخداـ اللغةثانيا   

 كما يلي:اظتوجهة   ةتصالياإل استخداـ اللغةيف ؤشرات اظت

 سهولة قراءة الرسائل (أ 

ثَتة لبلىتماـ، اظتغة اللم   يف الكتاب الدراسي رسالةالقدمت 

زدكج )باستخداـ اصتملة اظتفعالة، ال يشكل معٌت الواضحة ك الك 

 دف الفعلية(، كانتشارا لبلتصاؿ اليومي االندكنيسي كذلك ل

 الطبلب على دراسة الكتاب بدقة.

 دقة قواعد اللغة (ب 

 قواعدالكلمات كالعبارات اظتستخدمة لنقل رسائل اشارة اىل ال

اظتبادئ التوجيهية االندكنيسي، كيستند اإلمبلئي اظتستخدمة على 

، امفهوم و، كاستخداـ اظتصطلح الذم يصف(EYD)تعزيز ىجاء 
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 ثابت.المبدأ كاليأس، أك ما شابو ذلك ليكوف اظتعٌت الدقيق ك 

 تدفق التفكَت اظتتكامل نتؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغةثالثا   

 كما يلي:اظتوجهة   تدفق التفكَت اظتتكامل الدقة كيف ؤشرات اظت

  الباببُت  دفقوتك  الدقة (أ 

ة كبُت رباقخر من اظتاآل البابكاحد ك  بُت الباب ةرسالال قدـت

 نطقية.العبلقة اظتعكس ت قرةيف الف ملةاصت

 بُت الفقرة تدفقوك  الدقة (ب 

فقرات تعكس يف البُت الفقرات اَّاكرة كبُت اصتمل تقدـ الرسالة 

 (.305: 2010منصور ؽتوتشليس، ) عبلقة منطقيةال

 الرسومات صبلحيةمكونات  -4

، أخذىا بعُت االعتباراليت جتب  مؤشرات 3الرسومات، يوجد  صبلحيةيف 

 ( تصميم ػتتول الكتاب.3( تصميم الكتاب، ك 2قياس الكتاب،  (1كىي 

 قياس الكتابأكال   

 تصميم الكتابثانيا   

 تصميم ػتتول الكتاب ثالثا   
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث -أ 

. ىذا البحث يف ظتعرؼ عن هنجي البحث، كقتا الكمي كالكيفييف منهج البحث، 

الكيفي. البحث الكيفي عملية حبث تنتج بيانات كصفية يف شكل كلمات  البحث

مكتوبة من األشخاص الذين دتت مقابلتهم كسلوؾ األشخاص الذين تتم مبلحظتهم 

. ىذا البحث (123: 2014)عدناف مهدم غتاىدين، بشكل طبيعي لتفسَتىا 

 نوعية أك ميزة ؽتن التأثَت اإلجتماعي.الستخداـ للتحقيق كاظتوق  كالوصف كتفسَت ا
البحث الذم أجريت من قبل اظتباحثة يف ىذا النوع يسمى حبث اظتكتيب. حبث 

حبث أف رتي  األنشطة تقريبا نفذت يف اظتكتبة. عادة مايرتبط ىذا النوع من اظتكتيب ىو 

تتطلب الكثَت من اظتعلومات من البحوث السابقة  اظتكتبية اليتاألحباث بالدراسات 

صتم  البيانات كاظتعلومات مبساعدة كيهدؼ  (52: 2010رستو كارتيكو كايدم، )

اظتواد اظتختلفة اظتوجدة يف اظتكتبة، مثل الكتب كاَّبلت كالوثائق كاظتبلحظات كالقصص 

 . (28: 2004مرداليس، التارمتية كغَتىا )

 محل البحث ووقته -ب 

 البحثػتل  -1
 ىف الشارعاصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بالغكارايا، يف اظتكتبة  ق  ػتل ىذا البحثك 

 .مناطق جكاف رايا، بالغكارايا ج. أكبوس اَّم  اإلسبلمي،
 كقت البحث -2
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  8102 أكتوبرإىل شهر  يويون، يبدأ من شهر شهورثبلثة ىذا كقت البحث 

 ع البحثمبحث البحث وموض -ج 

 البحث مبحث -1
اللغة العربية يف الفصل السادس  يساالدر  الكتابالبحث ىو ىذا يف  مبحث

 للمستول األكؿ.

   البحثموض -2

اللغة العربية يف الفصل  يساالدر يف الكتاب  صبلحية  يف ىذا البحث ىو أما موض

دراسي، كعرض الكتاب كتاب الالسادس للمستول األكؿ من جهة ػتتول ال

 . دراسيلغة الكتاب ال، ك الدراسي

 البياناتمصادر  -د 

كن استخدامها الباحثة لتحليل اظتشاكل يف ىذا البحث، يعٍت أما البيانات اليت دت

 قسمُت: كقتا مصادر البيانات األساسية كمصادر البيانات الثانوية. 

مصادر البيانات األساسية يف ىذا البحث ىي كتاب اللغة العربية يف الفصل 

يف ىذا البحث ىي مصادر اظتكتبة اليت أف  در البيانات الثانويةاالسادس، يف حُت أف مص

 تستخدـ لتحليل مصدر البيانات األساسية.

 أسلوب جمع البيانات -ه 

 أما رت  البيانات اظتستخدـ كىو أسلوب يتمن حيث ىذا النوع كىو حبث اظتكتب

رت  البيانات بالتوثيق. بالتوثيق يعٍت اضتصوؿ البيانات على األشياء أك اظتتغَتات مثل 

لنصوص، كالكتب، كالوصف، كاَّبلت، كالنقوش، كػتاضر االجتماعات، مذكرات ا
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 .(10: 2006سوىارسيمي أريكونتو، كجدكؿ األعماؿ، كغَته )

 أسلوب تحليل البيانات -و 

يف ىذا البحث استخدمت الباحثة حتليل البيانات بتحليل احملتول )حتليل 

ل )حتليل احملتول( ىو إجراء قاؿ أفيفودين كبٍت أزتد سيباي أف حتليل احملتو احملتول(. 

اظتتعمق حملتويات اظتعلومات اظتكتوبة أك اظتطبوعة يف كسائل اإلعبلـ. حتليل احملتول البحث 

اظتواصبلت، سواء كاف صحف، أك أخبار اإلذاعية، نتكن استخدـ لتحليل رتي  أشكاؿ 

: 2012عباي، بٍت أزتد صافيفودين ك أك إعبلف التليفزيوف أك رتي  مواد التوثيق األخرل )

أسلوب ككفق رشدم أزتد طعمة  يقتبس من بَتلسوف حتليل احملتول بقولو إنو  (.168

من أساليب البحث العلمي الذم يستهدؼ الوصف اظتضوعي كالكمي للمضموف 

 (.37: 1985رشدم أزتد طعمة، الظاىر ظتادة االتصاؿ )

بيانات، ل، قراءة رتي  انياثا، ، استداد البياناتأكالأما اظتراحل يف حتليل البيانات، 

، عرض حصوؿ خامسا، كصف البيانات، رابعا، حتليل البيانات بتصنيف البيانات، ثالثا

، حتليل البيانات بطريق توليد البيانات يف كلمات من سادساالتصنيف ألسهاؿ الفهم، 

نطق البيانات اليت مت حتليلها، إما عن تقدمي السؤاؿ حصوال من اظتنعكس أك عن نقدل باظت

  (.60: 2016ػتمد أبرار، ) Creswellالذم صدر عن النظرل 
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 الباب الرابع

 تحليل البيانات ومناقشتها

 لمحة الكتاب اللغة العربية في الفصل السادس للمستوى األول في مدرسة -أ 
 (TADIKA)روضة األطفال إبتدائية 

 رسيدىوية الكتاب اظت -1
 : اللغة العربية عنواف كتاب أكال

 : مدرسة اإلبتدائية / السادس ول / فصلمست ثانيا

 : براسَتت كايوفيت كأصدقاء مؤلف ثالثا

 : براسَتت كايوفيت كأصدقاء مستشار رابعا

 : براديت راسيتانوف كأصدقاء إعداد اظتواد التعليمية خامسا

 : عبد الرزتن جيجام كأصدقاء تصميم الغبلؼ ك الطباعة سادسا

 يد جيءلو كأصدقاء: عبد الراش فن كمصور سابعا

 2005ق./  1426ب./  2548:  سنة النشر ثامنا

 ـ.

: منهج الدراسي اإلسبلمي الفرض العُت  منهاج دراسي تاسعا

يف اظتسجد/ مدرسة إبتدائية ركضة 

 ـ. 1426ب./  2548األطفاؿ 

 : تايبلند بلد النشر عاشرا
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  64:  شتاكة الكتاب اضتادم عشر
 

 عرض كقائمة احملتويات -2

 :دـ ىذا الكتاب عرضنا تقدنتينايق

 ل.6الصفحة األكىل حتتوم بعنواف لاللغة العربية     أكال

 ال حتتوم على أم شيء.( 2) الصفحة الثانية ثانيا   

 .باستخداـ اللغة التايبلندية( حتتوم مقدمة 3الصفحة الثالثة ) ثالثا   

 ال حتتوم على أم شيء.( 4الصفحة الرابعة ) رابعا   

اَّلس   ًتحيب من مدير ػتاذاةالكلمات ال( حتتوم ب5الصفحة اطتامسة )خامسا 

 الديٍت اإلسبلمي اصتنويب )فرمام(.

 ال حتتوم على أم شيء.( 6الصفحة السادسة ) سادسا 

ًتحيب من رئيس مركز احملاذاة الكلمات ال( حتتوم ب7الصفحة السابعة )سابعا  

 )فركاس(. اظتنطقة اصتنوبيةيف تاديكا )مدرسة إبتدائية ركضة األطفاؿ( 

 ال حتتوم على شيء.( 8الصفحة الثامنة )  ثامنا  

 بقائمة احملتويات.( حتتوم 9) الصفحة التاسعة تاسعا  

 قائمة احملتويات
  10  الدرس األكؿ : الكلمة

 16  الدرس الثاي : الكلمات احملفوظات

 31  الدرس الثالث : اصتملة

 44  الدرس الراب  : الساعات
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 48  لدرس اطتامس : األلوافا

 58        الدرس السادس : الكلمات احملادثة

 عرض البيانات -ب 

سي، ار دالكتاب ال صبلحيةالبحث، عملت الباحثة عرضا للبيانات من ثبلثة  تبعد عمل

لغة  صبلحية( 3عرض الكتاب،  صبلحية( 2ػتتويات الكتاب،  صبلحية( 1كىي:  

 الكتاب.

 احملتول صبلحية -1

 (1، كىي أخذىا بعُت االعتباراليت جتب  مؤشرات 3يوجد ، احملتول صبلحيةيف 

( 2، (KD) كالكفاءات األساسية  (SKمعيار الكفاءة )  مبلءمة كصف اظتواد

 .مواد دعم التعلم( 3، ك دقة اظتواد

 (KD) كالكفاءات األساسية  (SKعيار الكفاءة )مبد مبلءمة كصف اظتواأكال   

 ماؿ اظتوادك (أ 

 ل كما يلى:6لاللغة العربية   الكتابيف واداظت كصف

 الكلمة (1

ف من اإلسم كالفعل يقدـ عن الكلمة اليت تتكو يف ىذا الباب األكؿ 

عن الفعل الذم يتكوف من الفعل البلـز  كاضترؼ. ىناؾ كصف

 كالفعل اظتتعدم.

 الفعل البلـز )الفعل الذم ال لتتاج إىل مفعوؿ بو( (أ )

، يقدـ عن  الوصفيف ىذا  تعريف الفعل البلـز الفعل البلـز

كاألمثلة مرافقة بالصورة اظتتعلقة الفعل البلـز باستخداـ اللغة 
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 العربية.

 الفعل اظتتعدم )الفعل الذم لتتاج إىل مفعوؿ بو( (ب )

الفعل اظتتعدم، يقدـ عن تعريف الفعل اظتتعدم  الوصفيف ىذا 

كاألمثلة مرافقة بالصورة اظتتعلقة الفعل اظتتعدم باستخداـ اللغة 

 ربية.الع

 التدريب األكؿ (ج )

التدريبات، كما  5يف ىذه التدريبات الباب األكؿ تتكوف من 

 يلى:

 استم  كاقرأ النص السابق. (1)

 .امؤل الفراغ بفعل مناسب من األفعاؿ اآلتية (2)

 .ض  مفعوال مناسبا يف الفراغ اآليت (3)

 .ض  خطا حتت أفعاؿ متعدية (4)

 .امؤل الفراغ اآليت (5)

 الكلمات احملفوظة (2

يقدـ عن اظتفردات اليت تتكوف من األفعاؿ كالصفات  يف الباب الثاي

 كشبو اصتملة.

 الكلمات احملفوظة (أ )

أما اظتفردات تتكوف من األفعاؿ كىي الفعل اظتاض كالفعل 

اظتضارع كالفعل األمر اليت مرافقة مبعٌت اللغة اظتبلكية كالصفات 

 اليت تتكوف من أشكاؿ اظتذكر كاظتؤنث.
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 التدريب الثاي (ب )

ريبات الباب األكؿ تتكوف من ثبلتة التدريبات، كما يف ىذه التد

 يلى:

 استم  كاحفظ الكلمات احملفوظة السابقة. (1)

 امؤل الفراغ اآليت (2)

 امؤل الراغ اآليت (3)

 شبو اصتملة (ج )

عن شبو اصتملة اليت تقدـ عن تقسيم شبو  الوصفيف ىذا الباب 

 اصتملة اليت مرافقة باألمثلة كالصورة

 التدريب الثاي (د )

التدريبات، كما  5يبات الباب الثاي تتكوف من يف ىذه التدر 

 يلى:

 ض  الكلمات اآلتية يف الفراغ اظتناسبة. (1)

 .ض  األشتاء اآلتية يف الفراغ اظتناسبة (2)

 .رتب الكلمات اآلتية لتكوف رتبل مفيدة (3)

 .كوف رتبل مفيدة بشبو اصتملة اآليت (4)

 .عرب الصور اآلتية   (5)

 اصتملة (3

 م اصتملة ك تعريفها.يف ىذا الباب الثالث، يقدـ عن تقسي

 التعريف من اصتملة (أ )
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يف ىذا شرح يبُت تعريفا من الفعل، كالفاعل، كاظتفعوؿ، كاظتبتدأ، 

 كاطترب. 

 أمثلة من اصتملة (ب )

أما األمثلة من اصتملة ىي تتكوف من أشكاؿ رتلة اظتذكر كرتلة 

 اظتؤنث. 

 التدريب الثالث (ج )

ت، كما التدريبا 9يف ىذه التدريبات الباب الثالث تتكوف من 

 يلى:

 استم  كاقرأ ما يف اعتيكل السابق. (1)

 ض  األفعاؿ اآلتية يف الفراغ اظتناسب. (2)

 ض  اظتفاعل اآلتية يف الفراغ اظتناسب. (3)

 ض  فاعبل مناسبا يف الفراغ اآليت. (4)

 كافق اظتبتدأ ك اطترب. (5)

 ض  اظتبتدأ يف الفراغ اظتناسب. (6)

 ض  اطترب يف الفراغ اظتناسب. (7)

 ات اآلتية.كوف اصتمل اظتفيدة بالكلم (8)

 الساعات (4

 يف ىذا الباب الراب  تقدـ عن الساعات.

 الساعات (أ )

 متعلقة بأنشطة الشحص.يف ىذا الباب تقدـ عن الساعات اليت 
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 التدريب الراب  (ب )

التدريبات، كما  4يف ىذه التدريبات الباب الراب  تتكوف من 

 يلى:

 استم  ك اقرأ النص السابق. (1)

 امؤل الفراغ اآليت. (2)

 كم الساعة اآلف؟. (3)

 أجب عن األسئلة اآلتية. (4)

 األلواف (5

يف ىذا الباب اطتامس يقدـ مبفردات عن األلواف اليت تتكوف من 

 أشكاؿ اظتذكر كاظتؤنث.

 التدريب اطتامس (أ )

التدريبات، كما  5يف ىذه التدريبات الباب الراب  تتكوف من 

 يلى:

 .استم  ك اقرأ (1)

 .امؤل الفراغ اآليت مبا مناسب (2)

 .أجب عن األسئلة اآلتية (3)

 عبلمة ) / ( أماـ الصحيح ض  (4)

 لوف بألواف ؼتتلفة (5)

 الكلمات احملادثة (6

 يف ىذا الباب السادس يقدـ عن احملادثة. أما احملادثة كما يلى:
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 يف اظتكتب الربيد (أ )

 يف اظتطار  (ب )

 ل كما يلى:6( يف كتاب لاللغة العربية SKمعيار الكفاءة )أما 

الكلمات،  عرؼ كفهم عملية اإلستماع، كالتحدث، كالقراءة، ككتابة (1

كالعبارات، كاصتمل، كاحملتول، كاظتقالة باللغة العربية للتعلم كاالستخداـ يف 

 اضتياة اليومية.

عرؼ القيم يف استخداـ اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفسَت األحكاـ  (2

 اإلسبلمية الفعالية.

نتلك مهارات اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفسَت األحكاـ اإلسبلمية  (3

 الفعالية.اعية ك العبد

 يوجد خلصا كما يلى: من العرض أعبله 

على ػتتويات عن  كصف يف الباب األكؿ عن الكلمة، اليت حتتول القواعد (1

 ،تعلقة باظتوضوعتعريف الكلمة من الفعل البلـز كالفعل اظتتعدم كاألمثلة اظت

ويات، كالكتابة يقعاف يف الًتيبات كليس تقدـ احملتاإلستماع كالقراءة ك 

يف التدريبات. كصف اظتواد يف القواعد كالكتابة طبقا ظتعيار الكفاءة جد تو 

(SK كىي ) ،عرؼ كفهم عملية كتابة الكلمات، كالعبارات، كاصتمل

كاحملتول، كاظتقالة باللغة العربية للتعلم كاالستخداـ يف اضتياة اليومية كعرؼ 

حكاـ القيم يف استخداـ اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفسَت األ

( SKاإلسبلمية الفعالية. أما اإلستماع كالقراءة ليس طبقا ظتعيار الكفاءة )

 اظتواد.ألف مل يقدـ 
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اليت حتتول اظتفردات على  الكلمات احملفوظاتكصف يف الباب الثاي عن  (2

ترافقو اضتفظ، ػتتويات عن الفعل اظتاضي، كالفعل اظتضارع، كالفعل األمر 

، كالقواعد على ػتتويات عن شبو اصتملة كالقراءة توجد يف التدريبات

كاألمثلة اليت طبقا للموضوع. كصف اظتواد يف اظتفردات كاإلستماع كالقراءة 

( كىي عرؼ كفهم عملية SKطبقا ظتعيار الكفاءة ) كالكتابة كالقواعد

اإلستماع كالقراءة ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاصتمل، كاحملتول، كاظتقالة 

للتعلم كاالستخداـ يف اضتياة اليومية كعرؼ القيم يف باللغة العربية 

استخداـ اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفسَت األحكاـ اإلسبلمية 

  الفعالية.

كصف يف الباب الثالث عن اصتملة، اليت حتتول القواعد على ػتتويات عن  (3

تعريف من الفعل كالفاعل كاظتفعوؿ كاظتبتداء كاطترب كاألمثلة اظتتعلقة 

. كالكتابة اظتوضوع. اإلستماع كالقراءة اليت ػتتويات يف اعتيكل السابقب

توجد يف التدريبات اليت طبقا للموضوع. كصف اظتواد يف القواعد 

( كىي عرؼ كفهم SKكاإلستماع كالقراءة كالكتابة طبقا ظتعيار الكفاءة )

تول، عملية اإلستماع كالقراءة ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاصتمل، كاحمل

كاظتقالة باللغة العربية للتعلم كاالستخداـ يف اضتياة اليومية كعرؼ القيم يف 

استخداـ اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفسَت األحكاـ اإلسبلمية 

 الفعالية. 

كصف يف الباب الراب  عن الساعات، اليت اإلستماع كالقراءة حتتول عن  (4

كالكتابة حتتول  اظتتعلقة عن الساعات،قصة األنشطة الشخصية 
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بالتدريبات اظتتعلقة عن الساعات. كصف اظتواد يف اإلستماع، كالقراءة 

( كىي عرؼ كفهم عملية اإلستماع SKكالكتابة طبقا ظتعيار الكفاءة )

كالقراءة ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاصتمل، كاحملتول، كاظتقالة باللغة 

كعرؼ القيم يف استخداـ اللغة  العربية للتعلم كاالستخداـ يف اضتياة اليومية

 العربية للتعلم، كالبحث كتفسَت األحكاـ اإلسبلمية الفعالية. 

كصف يف الباب اطتامس عن األلواف، اليت حتتول اظتفردات عن األلواف،  (5

حتتول يف كاإلستماع كالقراءة حتتول باصتمل اظتتعلقة عن األلواف، كالكتابة 

ف اظتواد يف اظتفردات كاإلستماع التدريبات اظتتعلقة عن األلواف. كص

( كىي عرؼ كفهم عملية SKكالكتابة كالقراءة طبقا ظتعيار الكفاءة )

اإلستماع كالقراءة ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاصتمل، كاحملتول، كاظتقالة 

باللغة العربية للتعلم كاالستخداـ يف اضتياة اليومية كعرؼ القيم يف 

لم، كالبحث كتفسَت األحكاـ اإلسبلمية استخداـ اللغة العربية للتع

 الفعالية.

يف باحملادثُت كقتا،  كصف يف الباب السادس عن احملادثة، لتتول الكبلـ (6

طبقا ظتعيار الكفاءة . كصف اظتواد يف الكبلـ يف اظتطار ك مكتب الربيد

(SK كىي عرؼ كفهم عملية اإلستماع كالتحدث اللغة العربية للتعلم )

ياة اليومية كعرؼ القيم يف استخداـ اللغة العربية كاالستخداـ يف اضت

للتعلم، كالبحث كتفسَت األحكاـ اإلسبلمية الفعالية. يف ىذا الباب توجد 

 الواحد اظتهارة كىي الكبلـ.

 اتساع اظتواد (ب 
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ل يوجد خلصا أف من حيث 6من العرض يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

، أك التدريبات اليت توجد ادثاتأك الكلمات، أك احملاظتواد، أك اظتفردات، 

معيار  ةالدعم احملققة األكصاؼتعكس الكثَت عن  اليف الكتاب أف 

 ،كالتحدث ،االستماع) (KD) كالكفاءات األساسية (SKالكفاءة )

يف الغالب لقواعد اللغة، لكن اظتواد (، ألف اظتواد اظتقدمة كالقراءة، كالكتابة

ال يكوف ىناؾ أم تداخل حىت افية، ك يغطي العناصر اللغوية كالثقتطور اظت

 .الفصوؿ أكاألبواب  سواء كاف اظتواد،

 عمق اظتواد (ج 

ل يوجد خلصا أف من 6من عرض اظتواد يف ىذا الكتاب لاللغة العربية 

أمثلة فقط، ال توجد أف تبينا حيث مواد القواعد اليت تقدـ أف تبُت تعريفا ك 

توجد يف الباباف فقط، آخرل اليت توجد فيها. كمن حيث مواد اظتفردات 

كقتا يف الباب الثاي كالباب اطتامس. كمن حيث مواد الكبلـ توجد يف 

الباب السادس فقط. كمن حيث مواد اإلستماع، كالقراءة، كالكتابة توجد 

عيار طبقا ظتيف التدريبات من كل باب يف الكتاب. كلكن عمق كل اظتواد 

قدرة على الفهم كالتطبيق ( الذم طبقا لتطوير الطبلب، كالSKالكفاءة )

 الثقافية اليت طبقا لسياؽ االستخداـ. كاإلىتماـ باعتيكل اللغوم كالعناصر

 دقة اظتوادثانيا  

 دقة القواعد (أ 

وجد اظتواد سواء كانت القصة، أك ، يف الباب تتوياتمن شرح جدكل احمل

قواعد اللغة العربية. ا لطبقة طريقاحملادثة، أك التدريبات اليت تستخدـ 
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 خطاء سواء كانت 16ل يوجد 6لكن، يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

 نحو، كقتا:الأك الصرؼ 

 

 

رقمال الصفحة الخطاء الصحيح النوع  

 1 18 ًشٍاًطره  شىاًطره  اضتركة

 2 29 كوف رتبل مفية   دةكوف رتبل مفي النحو

 3 39 طضبختٍ  طبختٍ  الصرؼ

ة الصرؼ  4 39 النافدة النىاًفذى

 5 40 يغسلث يغسلتٍ  الصرؼ

ةكوف اصتمل اظتفيد النحو  6 42 كوف اصتمل اظتفية  

 7 43 تاالندية  تايبلندية الصرؼ

 8 44 أال  إال الصرؼ

 9 48 أىبٍػيىضه   أىبٍػيىضي  اضتركة

 10 48 بػىٍيضىاءه  ٍيضاءي بػى  اضتركة

 11 49 لونثو لونو الصرؼ

 12 59 العىٍنوافى  العينوافى  اضتركة

 النحو
ني الظىرٍ  ثىةي ذتى  ًؼ ثىبلى

 بىاتو 

ثىةى  ني الظىٍرًؼ ثىبلى ذتى

 بىاتو 
59 13 

بىاتو  الطىاًب ي ستىٍسىةي  النحو  14 59 الطىاًب ي ستىٍسىةى بىاتو   
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 النحو
انًيىةي   غتىٍميوعه كلو ذتى

  بىاتو 

انًيىةى  غتىٍميوٍعه كلو ذتى

 بىاتو 
59 15 

ٍذىىبٍ تى ظتاذىا مٍل  النحو  16 60 ظتاذا مل تٍذىىبي   

 

 ظتصطلحاتدقة ا ( ب

 نتكن اظتصطلح يف عرض اظتفردات، كىي كما يلى:

 فوظةالكلمات احمل  (1

 اللغة المالوية
 اللغة العربية

 الرقم
رالفعل األم  الفعل الماضى الفعل المضارع 

Memasuk  1 أىٍدخىلى  ييٍدًخلي  ًإٍدخىاالن 

Mengeluarkan ا  2 أىٍخرىجى  متيٍرًجي  ًإٍخرىاجن

Mendatangkan 3 أىٍحضىرى  لتيًٍضري  ًإٍحضىارنا 

Memberi 

Paham 

مى  يػيٍفًهمي  ًإفٍػهىامنا  4 أىفٍػهى

Memberi Tahu ننا  5 أىٍعلىنى  يػيٍعًلني  ًإٍعبلى

Membersihkan 6 نىظَّفى  يػينىظٍّفي  تػىٍنًظيػٍفنا 

Mengaturkan 7 رىتَّبى  يػيرىتٍّبي  تػىٍرتًٍيبنا 

Mengajarkan رٍّسي  تىٍدرًٍيسنا  8 دىرَّسى  ييدى

Memudahkan  9 سىهَّلى  ييسىهٍّلي  تىٍسًهٍيبلن 

Mengulang  10 رىاجى ى  يػيرىاًج ي  ميرىاجىعىةه 
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Kaji 

Membaca / 

Mutala’ah 

 11 طىالى ى  ييطىاًل ي  ميطىالىعىةه 

Kirim   12 رىاسىلى  يػيرىاًسلي  ميرىاسىلىةن 

Bersungguh 13 ًاٍجتػىهىدى  كتىٍتىًهدي  ًاٍجًتهىادنا 

Berhimpun 14 ًاٍجتىمى ى  كتىٍتىًم ي  ًاٍجًتمىاعنا 

Sambut  15 ًاٍستػىٍقبىلى  ييٍستػىٍقًبلي  ًاٍسًتٍقبىاالن 

Minta Ampun 16 ًاٍستػىٍغفىرى  يىٍستػىٍغًفري  ًاٍسًتٍغفىارنا 

Minta Hurai 17 ًاٍستػىٍفسىرى  يىٍستػىٍفًسري  ًاٍسًتٍفسىارنا 

 

 الرقم اللغة العربية اللغة المالوية

Yang Cergas  ًٍيطىةه نىٍشٍيطه / نىش  1 

Yang Berusaha  ةه  2 غتيٍتىًهده / غتيٍتىًهدى

Yang Pintar  3 شىاًطره / شىاًطرىةه 

Yang Bijaksana  4 ظىرًٍيفه / ظىرًيٍػفىةه 

Orang Thailand  ٍنًديىةه ٍنًدمٌّ / تىاٍيبلى  5 تىاٍيبلى

Orang Malaysia  6 مىالًٍيزًمٌّ / مىالًٍيزًيىةه 

Orang Indonesia  ًيٌّ / اًٍنديٍكًنًسيىةه اًٍنديٍكًنس  7 

Orang Saudi  عيٍوًديىةه  8 سىعيٍوًدمٌّ / سى

Orang Mesir  9 ًمٍصرًمٌّ / ًمٍصرًيىةه 
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 األلواف  (2

 الرقم المذكر المؤنث المعنى

Putih  1 أىبٍػيىضي  بػىٍيضىاءي 

Hitam  2 أىٍسوىدي  سىٍودىاءي 

Merah  3 أىزٍتىري  زتىٍرىاءي 

Biru  4 أىٍزرىؽي  زىٍرقىاءي 

Hijau  5 أىٍخضىري  خىٍضرىاءي 

Kuning  6 أىٍصفىري  صىٍفرىاءي 

اظتفردات، يوجد اظتفردات يف الباب الثاي كالباب اطتامس،  وصفمن ال

 يت تقدـ يف ذلك جدكؿ الفعل األمر ليس الفعل األمر لكن اظتفردات ال

نتكن ل 6اظتصدر. اظتصطلح الذم يقدـ يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

 تبعا للمصطلح اللغة العربية، كظتصطلح اللغة الذم استخداـ ا اااختتام

 .اظتوضوع كاظتشكلة

 دقة اإلضاح (ب 

ل كل باب كمواد الباب الفرعي باإلضاح 6يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

 59ا ظتوضوع. يوجد طبقالصورة أك التصميمة األخرل الذم  تسواء كان

اليت مل صور  12اإلطارات ك  صور اليت تستخدـ  47ك صور، 

 13أعمدة، ك  9 ك ،مبا يف ذلك على الغبلؼتستخدـ اإلطارات 

كلمات اليت تستخدـ األطار. يف ىذا الكتاب كل   32ك جداكؿ، 

 نظرانتكن دقيقة كما اإلضاح سواء كانت الصورة أك التصميمة األخرل  
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، اظتواد يف الكتاب 11كاحد من الباب األكؿ يف الصفحة  يف مثاؿ

، يف اظتواد عن ا كصف يقدـ األمثلة بصور اإلضاحة اليت بياف اللفعل البلـز

، ، 25اظتثاؿ من الباب الثاي يف الصفحة  رأملؤلمثلة اظتقدمة. ك  طبقا

اظتواد يف الكتاب يبُت اظتواد عن شبو اصتملة، يف البياف يقدـ األمثلة بصور 

وجد صورة ا للموضوع، لكن يف اظتثاؿ األكؿ مل تطبقاإلضاحة اليت 

 ا.أضاح

 واد دعم التعلماظتثالثا   

 مبلءمة اظتواد بتطور اللغة العربية (أ 

 توجد اظتواد سواء كانتالباب يف  ل6عرض كتاب لاللغة العربية  من

ا لتطور طبقالقصة، أك اظتفردات البسيطة، أك احملادثة أك التدريبات اليت 

لتطور اللغة ا طبقل اليت 6، اظتواد يف كتاب لاللغة العربية لذااللغة العربية. 

 العربية.

 دقيقةأمثلة كقضية  (ب 

، يف الباب توجد اظتواد سواء كانت القصة، توياتجدكل احملمن عرض 

بلءمة اضتادثة كاضتادثة مأك احملادثة، أك التدريبات اليت حقيقة يدؿ على 

للموضوع. مثاؿ يف الباب السادس )يف مكتب الربيد(، زتل  اليت طبقا

رجبلف الذاف يذىباف إىل مكتب  2بُت  ػتادثة ػتتويات مواد احملادثة كىو

حقيقة  ل6ريبات يف كتاب لاللغة العربية الربيد. لذا، اظتواد، كاألمثلة، كالتد

 اضتديد. سياؽا لطبقكصحيحة  يدؿ على اضتادثة م  

مؤشرات من جدكل احملتول يف ىذا كتاب  3البيانات عن من عرض 
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الئق لبلستخداـ، إذا رأم تضمُت يف ا أف اختتامهل يوجد خلصا اف 6لاللغة العربية 

، (KD) كالكفاءات األساسية (SKمعيار الكفاءة ) مبلءمة كصف اظتوادمن حيث 

 . مواد دعم التعلمكمن حيث دقة اظتواد، كمن حيث 

 العرض صبلحية -2

( 1، كىي: أخذىا بعُت االعتباراليت جتب  مؤشرات 3يوجد العرض،  صبلحية أما

 ( كماؿ العرض.3التعلم، ك  ( عرض2أساليب العرض، 

 أساليب العرضأكال   

 ىيكل العرض يف كل الباب (أ 

الباب األكؿ )الكلمة(: أما ىيكل العرض يف الباب ىو اظتواد  (1

 اظتوضوع كالتدريبات.

الباب الثاي )الكلمات احملفوظات(: أما ىيكل العرض يف الباب ىو  (2

 كالتدريبات. اظتفردات، كالتدريبات، اظتواد اظتوضوع )شبو اصتملة(،

الباب الثالث )اصتملة(: أما ىيكل اعرض يف الباب ىو اظتواد  (3

 اظتوضوع، كالتدريبات.

الباب الراب  )الساعات(: أما ىيكل العرض يف الباب ىو اظتواد  (4

 اظتوضوع، كالتدريبات.

الباب اطتامس )األلواف(: أما ىيكل العرض يف الباب ىو اظتفردات،  (5

 ات.ك اظتواد اظتوضوع، كالتدريب

الباب السادس )احملادثة(: أما ىيكل العرض يف الباب ىو اظتواد  (6

 اظتوضوع )احملادثة(.
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يف  قدمةاظتلتتوم العرض التقدنتي على ل 6يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

قائمة احملتويات ، ك 7ك  5، كالكلمات الًتحيب يف الصفحة 3الصفحة 

 6ل ينطول على 6ة ، كاظتواد يف ىذا كتاب لاللغة العربي9يف الصفحة 

، كىي: اظتفردات، كاالقواعد، كالكبلـ، كالقراءة، أساسيةمهارات 

كالكتابة، كاإلستماع اليت توجد يف الباب، كلكن يف الباب السادس 

عرض مهارة فقط، كىي الكبلـ )ػتادثة(. كالتدريبات  1ينطول على 

حىت  دريباتأشكاؿ ؼتتلفة من التب يف كل باب الكتاب  باستمرار

 عيار الكفاءة كأىداؼ التعلم.ظتيكل العرض يف ىذا الكتاب تبعا ى

 مًتاتب العرض (ب 

صعبة الشياء ل تقدـ اظتواد مبًتاتب من األ6يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

شياء كاأل، ةتضييقالاألشياء إىل واسعة الشياء كاألسهلة، الشياء إىل األ

، 10ؿ يف الصفحة . مثاؿ يف الباب األك لموسةاظتشياء إىل األردة اَّ

يتب  م  األمثلة اليت ابتداء اظتواد يقدـ بتعريف من تقسيم الكلمة، مث 

ليس  ل 6للمواد اظتقدـ. كلكن يف ىذا كل باب كتاب لاللغة العربية طبقا 

ينطول على اظتهارات، يف الباب األكؿ )الكلمة( الذم كل الباب 

كيف الباب الثاي  ينطول على القواعد، كاإلستماع، كالكتابة، كالقراءة.

ينطول على اظتفردات، كالقواعد، كاإلستماع، ة( الكلمات احملفوظ)

ينطول على القواعد، كاإلستماع، ( اصتملةكالكتابة. كيف الباب الثالث )

ينطول على اإلستماع، كالقراءة، ( الساعاتكالكتابة. كيف الباب الراب  )

ى اظتفردات، ينطول عل( األلوافكالكتابة. كيف الباب اطتامس )
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( الكلمات احملادثةكاإلستماع، كالقراءة، كالكتابة. كيف الباب السادس )

 ينطول على الكبلـ.

 التوازف بُت الباب (ج 

 التناسبية بابال كصفمستول  ل يبُت6يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

 6باب. يف الباب األكؿ يوجد ينظر يف عدد الصفحات بُت ال الذم

الصفحات، كيف الباب الثالث  15اي يوجد الصفحات، كيف الباب الث

الصفحات، كيف الباب  4الصفحات، كيف الباب الراب  يوجد  13يوجد 

الصفحات.  3الصفحات، كيف الباب السادس يوجد  10اطتامس يوجد 

باب ألف كل ، ىناؾ اختبلفات بابانطبلقا من عدد الصفحات بُت ال

عدد الصفحات بُت حىت  لتتوم على عدد غَت متساكو من التدريبات

عيار ظتك طبقا  متوازف بابعرض اظتواد بُت ال، كلكن غَت متوازف بابال

 الكفاءة.

 عرض التعلم  ثانيا 

 توسيط للطبلب (أ 

ل معتمد 6لاللغة العربية  كتابىذا   انطبلقان من العرض التقدنتي يف 

الباب  يف رأمالتدريبات،  على نطوليكما يف كل باب   هاـ مستقلةمب

يف احملادثة  للقياـ بأنشطة نطوم على الطبلباحملادثة اليت ت السادس عن

يف التدريب اطتامس،  رأم. كيف الباب اطتامس عن األلواف، ؽتارستهاك 

للوف يف الصورة اليت مت توفَتىا، حىت يض  عرض  طيلب من الطبلب

 اظتواد يف الكتاب الطبلب كموضوع للتعلم التفاعلي كالتشاركي يف التعلم.
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 ارات العمليةتطوير مه (ب 

ل نتكن أف لتفيز عرض اظتواد الطبلب 6يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

حوؿ عن  أك غَتىم ،أك اآلباء، األصدقاء إىل معلمُت، أك طرح األسئلةل

. اإليضاح كاألسئلة يف التدريب يدف  الطبلب األشياء اليت يتعلموهنا

د بإيضاح لدف  للفكرة. كما يف كل باب يوجد التدريبات بعد إعطاء اظتوا

 النفس كالذىنيا يف التعلم. تفعيلالطبلب على التفكَت كال

 ثالثا   كماؿ العرض

 تقسيم اظتقدمة (أ 

، كالكلمات 3ل يوجد اظتقدمة يف الصفحة 6يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

 .9، كقائمة احملتويات يف الصفحة 7ك  5يف الصفحة  الًتحيب

 تقسيم احملتول (ب 

 الصورة كاإليضاحة (1

ل كل باب كمواد الباب الفرعي 6ذا كتاب لاللغة العربية يف ى

باإليضاح سواء كانت الصورة أك التصميمة األخرل الذم تبعا 

صور اليت  47صور، ك  59ظتوضوع كسهل الفهم الطبلب. يوجد 

مبا يف صور اليت مل تستخدـ اإلطارات  12تستخدـ  اإلطارات ك 

كلمات   32ك جداكؿ،  13أعمدة، ك  9، ك ذلك على الغبلؼ

ينظر اظتواد اإليضاح سواء كانت الصورة اليت تستخدـ األطار. إذا 

أك التصميمة األخرل الذم تقدـ  بصحيح كمثَتة لئلعجاب، 

كسهل الفهم الطبلب كلكن إذا كانت الصورة باأللواف سيكوف أثارة 
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 كإبداعية.

 مراج  أك مصدر مرجعي (2

 .ج  أك مرجعيامر  ال يوجد مكافل 6يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

 العرض يف كل باب كباب فرعي (3

ىناؾ م، كالفعل، كاضترؼ. اإلسالباب األكؿ )الكلمة(: يقدـ عن  (أ )

عن الفعل الذم يتكوف من الفعل البلـز كالفعل اظتتعدم  كصف

 الذم يرافق باألمثلة كالتدريبات تبعا ظتوضوع.

عاؿ الباب الثاي )الكلمات احملفوظة(: تقدـ باظتفردات عن الؤلف (ب )

اليت تتكوف الفعل اظتاضى، كالفعل اظتضارع، كالفعل األمر اليت 

ترافق مبعٌت اللغة اظتبلكية كالتدريبات اليت طبقا ظتوضوع، كاظتفردات 

عن الصفات اليت تتكوف من أشكاؿ اظتذكر كاظتؤنث كالتدريبات. 

 كمواد شبو اصتملة كالتدريبات.

لة كتعريفها الباب الثالث )اصتملة(: تقدـ عن تقسيم اصتم (ج )

 ظتوضوعها. طبقاكالتدريبات اليت 

 اظتتعلق بأنشطةالباب الراب  )الساعات(: تقدـ عن الوقت  (د )

 شخصية كالتدريبات اليت طبقا ظتوضوع.

الباب اطتامس )األلواف(: اظتواد اليت تقدـ عن األلواف كالتدريبات  (ق )

 ظتوضوع. طبقااليت 

 احملادثُت. 2 اليت تقدـ عنالباب السادس )احملادثة(: اظتواد  (ك )

ل يف  6لاللغة العربية  ستنتج أف كتابأعبله نتكن أف ي كصفيف 
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اليت ختتلف مبستول الصعوبة إال بابا  باب نتلك التدريباتكل 

سادسا الذم ال يوجد التدريبات. أما التدريبات يف الباب األكؿ 

التدريبات، كيف  8التدريبات، كيف الباب الثاي يوجد  5يوجد 

 4التدريبات، كيف الباب الراب  يوجد  9يوجد  الباب الثالث

التدريبات، كيف الباب  5التدريبات، كيف الباب اطتامس يوجد 

 السادس ال يوجد التدريب.

 تقسيم اإلختتاـ (ج 

 قائمة مراجعة ( أ

قائمة مراجعة اليت  وجدتال ل 6يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

 مكتوبة يف هناية الكتاب.

 الصنعة تعليمات ( ب

الصنعة أك  تعليمات وجدتال ل 6ب لاللغة العربية يف ىذا كتا

 اإلجابة على أسئلة التدريبات اليت مكتوبة يف هناية الكتاب.

مؤشرات من جدكل العرض يف ىذا كتاب  3من عرض البيانات عن 

الئق قليل لبلستخداـ كحباجة إىل تضمُت يف أف ل يوجد خلصا 6لاللغة العربية 

 بعض النقص سواء كاف من حيث أساليبجد حتسُت يف أجزاء معينة، ألف يو 

 كماؿ العرض.كمن حيث  كمن حيث عرض التعلم، اظتواد،  عرض

 اللغة صبلحية -3

( 1، كىي: أخذىا بعُت االعتباراليت جتب  مؤشرات 3لغة، يوجد ال صبلحيةيف 

( 3ة، تصالياإل استخداـ اللغة( 2، ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة  مبلءمة
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 .تدفق التفكَت اظتتكامل نتؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغة

 ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة  مبلءمةأكال   

 .الطبلب ذىٍتستول تطوير مب مبلءمة (أ 

ل، 6على مصطلح اظتفردات أك الكلمات يف كتاب لاللغة العربية  رأم

الطبلب. من العرض كل الباب يف  ذىٍتتطوير استخداـ اللغة طبقا ل

 ذىٍتا اليت طبقا لتطور مفهوم صفييت تستخدـ أف مواد اللغة ال

 الطبلب، كلكن يف اللغة ال توجد اللغة اظتبلكية.

 االجتماعية العاطفية الطبلب. ستول تطويرمب مبلءمة (ب 
ل، اللغة اليت 6على الرسالة أك اظتواد يف كل باب كتاب لاللغة العربية  رأم

إليضاح الذم با نضج الطبلب ستولتستخدـ يف ىذا الكتاب تبعا ظت

 كطبقا لتطور الطبلب. يصف مفاىيم التعلم
 ةتصالياإل استخداـ اللغةثانيا   

 سهولة قراءة الرسائل (أ 

لتطور الطبلب كاصتملة أك اظتواد اليت تقدـ ُّيكل اللغة البسيطة اليت طبقا 

 كالتعليمات، أك األكامر كأ ،الرسائل تصاؿال الكلمات اليت تستخدـ

. كاظتثاؿ يف الباب األكؿ يف ستول الطبلبظتتبعا  سهل الفهماليت 

فعل البلـز ىو الفعل الذم ال لتتاج فعل البلـز )، يبُت عن 10الصفحة 

فعل اظتتعدم )فعل اظتتعدم ىو الفعل الذم لتتاج إىل إىل مفعوؿ بو( ك 

يدؿ على اللغة اليت تستخدـ يف كتاب  من الرسالة أعبلهمفعوؿ بو، 

 .تول الطبلبظتسل تبعا 6لاللغة العربية 
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 دقة قواعد اللغة (ب 

 دقة قواعد اللغة (1

تصاؿ الرسالة كاظتواد كالتدريبات يف  القواعد اصتمل اليت تستخدـ 

 ،الرسائل تصاؿال القياسية ل تستخدـ اللغة6كتاب لاللغة العربية 

ضىً  . كمثاؿ كلمة األمر يف التدريب: كالتعليمات، أك األكامر كأ

 لذا فإف اصتملة اظتستخدمة .غ اظتناسباٍلكىًلمىاًت اآلتية يف الفرا 

ينطول على قواعد  كالتعليمات، أك األكامر كأ ،الرسائل تصاؿال

)الفصحى(. كلكن يف الباب الثاي يف الصفحة  القياسيةاللغة العربية 

الكلمات احملفوظة توجد اظتفردات عن فعل ، الذم يقدـ عن 16

ليس يوجد فعل  اظتاضى، كاظتضارع، كاألمر، كلكن يف فعل األمر

 األمر لكن اظتصدر.

 دقة اعتجائية (2

ل أف اعتجائية اظتستخدمة يف ىذا 6يف ىذا كتاب لاللغة اللعربية  رأم

 .الفصحىالعربية  اللغة يشَت إىل القواعدمواد الكتاب الذم 

 ىيكل اصتمل (3

الكلمات أك اصتملة اليت تستخدـ يف النص يف كل باب، سواء كاف 

قواعد اللغة  يشَت إىلحملادثة، كالتدريبات القواعد، كاظتفردات، كا

 رأم. إخل ك أىكىلى أىزٍتىدي اٍلمىٍوزي ، مثل: لقدرات الطبلبالعربية كطبقا 

أف اللغة اليت تستخدـ يف ىيكل اصتمل كقواعد اللغة  من اظتثاؿ
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  العربية تبعا ظتستول قدرات الطبلب.

 اإلصطبلحية القياسيةفعالية اصتمل  (4

ل سهلة 6يف ىذا مواد كتاب لاللغة العربية اصتمل اليت تستخدـ 

يف اظتواد. ىيكل اصتمل  مباشر على موضوعاظتفهـو الطبلب ك 

اظتستخدمة البسيطة طبقا ظتستول قدرات الطبلب. اظتصطبلح الذم 

ا بقواعد اللغة قياسيل صحيحا ك 6يستخدـ يف كتاب لاللغة العربية 

ة يف الباب الثاي على األمثل يرلالعربية )الفصحى(. كما نتكن أف 

 .ىو مصطلح عادم، اظتصطلح اظتستخدـ 16يف الصفحة 
 تدفق التفكَت اظتتكامل نتؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغةثالثا   

 تدفق التفكَت اظتتكامل نتؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغة ( أ

 الفقرةالباب ك بُت  تدفقوك  الدقة (1

جد يف ىذا  الفقرة الذم يو بُت  يف تسليم الرسائل بُت الباب ك

تصور عبلقة منطقية.  ل يوجد خلصا أف6كتاب لاللغة العربية 

تقدـ مبواد القواعد عرض اظتواد يف مثاؿ: يف الباب األكؿ )الكلمة(، 

عن الكلمة، اليت تتكوف من اإلسم كالفعل كاضترؼ. يف ىناؾ 

يرافق الفعل الذم يتكوف من الفعل البلـز كالفعل اظتتعدم،  كصف

ريبات اظتتعلقة باظتوضوع إال يف الباب الثاي )الكلمات باألمثلة كالتد

اظتفردات اليت تتكوف من احملفوظة(، يف ىذا الباب تقدـ اظتواد عن 

الفعل اظتاضي كالفعل اظتضارع كالفعل األمر اليت ترافق مبعٌت اللغة 

اظتبلكية كاظتفردات من الصفة اليت تتكوف من أشكاؿ اظتذكر كأشكاؿ 
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قواعد عن شبو اصتملة، ىكذا اظتواد بُت اظتفردات اظتؤنث كمواد ال

 كالقواعد ال توجد عبلقات منطقيات.

مؤشرات من جدكل اللغة يف ىذا كتاب  3من عرض البيانات عن 

إذا رأم  من الئق جدا لبلستخداـ، تضمُت يف أف ل يوجد خلصا 6لاللغة العربية 

تطوير انت من حيث سواء ك ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة  مبلءمةحيث 

ة اظتواد، تصالي، كمن حيث  إاالجتماعية العاطفية الطبلب تطويرأك  الطبلب ذىٍت

 .تدفق التفكَت اظتتكامل الدقة ككمن حيث 

 تحليل البيانات -ج 

حتليل  ةمث نتكن للباحثت، تصنيف البيانات ككصف البياناب بعد عملت حتليل البيانات

 :كما يلىالبيانات  

 احملتول صبلحية -1

معيار الكفاءة  مبلءمة كصف اظتواد (1ىي  مؤشرات 3، يوجد احملتول صبلحية ماأ

(SK) كالكفاءات األساسية (KD) ،2 )منصور  مواد دعم التعلم( 3، ك دقة اظتواد(

 .(292: 2010ؽتوتشليس، 

 . 2.1جدول 

 المحتوى صالحيةتحليل البيانات في مكون 

 صالحيةمكون  رقم

 المحتوى

 اناتتحليل البي مؤشرات

اظتواد اليت تقدـ يف ىذا   ماؿ اظتوادك .1 مبلءمة كصف اظتواد 1
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 (SKمعيار الكفاءة )

 كالكفاءات األساسية

(KD) 

ل 6كتاب لاللغة العلربية 

اظتواد  على كل أف اظتعركضة

اظتوضوع اليت حتققت طبقا 

 (SKعيار الكفاءة )ظت

 كالكفاءات األساسية

(KD). 

يت تقدـ يف اتساع اظتواد ال اتساع اظتواد  .2  

ىذا كتاب لاللغة العلربية 

ل أف من اظتواد أك 6

اظتفردات أك الكلمات أك 

احملادثات أك التدريبات اليت 

أف ال توجد يف الكتاب 

تعكس الكثَت عن 

الدعمة  احملققة األكصاؼ

 (SKمعيار الكفاءة )

 كالكفاءات األساسية

(KD) (االستماع، 

كالقراءة،  ،كالتحدث

واد (، ألف اظتكالكتابة

اظتقدمة يف الغالب لقواعد 
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اللغة، لكن اظتواد اظتتطور 

يغطي العناصر اللغوية 

حىت ال يكوف كالثقافية، ك 

 ىناؾ أم تداخل اظتواد،

 أكاألبواب  سواء كاف

 .الفصوؿ

عمق اظتواد يف ىذا كتاب  عمق اظتواد .3  

ل تقدـ 6لاللغة العلربية 

( SKعيار الكفاءة )طبقا ظت

 كطبقا لتطوير الطبلب،

 ك كتطبيق، فهم قدرة كعلى

 كالعناصر اللغة، بنية اىتماـ

 بسياؽ توافقت اليت الثقافية

  .اظتستخدـ

من عرض البيانات يف دقة  دقة القواعد .1 دقة اظتواد 2

القواعد يف ىذا كتاب 

وجد يل أف 6لاللغة العربية 

اطتطاء يف مستخدـ قواعد 

أخطاء،  16اللغة العربية 

من حيث مورفولوجيا يوجد 
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 بناء اصتملة أخطاء، كمن 6

أخطاء، كمن  6يوجد 

أخطاء.  4حركات توجد 

يف أما من عرض القواعد 

تطبيق ىذا الكتاب أف 

كعناصر  مفهـو القواعد

الصرؼ،  علماللغة العربية )

الداللة،  كعلم كالنحو،

( كاألصوات، كمعجم

 اَّاؿبالفهم كالعرض يف 

، اطترساي كاَّاؿ التجريدم

داـ قادرة على استخ

ا لقواعد اليت طبق الطريقة

قادرة على اللغة العربية ك 

عملية مهارات  استخداـ

ا ظتوضوع، اليت طبق اللغة

اللغة اليت تعرض يف ىذا ك 

ل 6كتاب لاللغة العربية 

تستخدـ باللغة العربية 

اظتعيارة )الفصحى( كاللغة 
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 اظتبلكية.

مصطلح اللغة اليت  دقة اظتصطلحات .2  

تستخدـ يف ىذا كتاب 

ل تبعا 6لاللغة العربية 

ظتصطلح اللغة العربية، كتبعا 

أما . ظتشكلةللموضوع كا

مصطلح اللغة يف ىذا  

ل 6كتاب لاللغة العربية 

يوجد يف الباباف فقط، كىو 

يف الباب الثاي كالباب 

أخطاء  3اطتامس. يوجد 

يف مصطلح اللغة ألف 

حركات اليت توجد فيو. كيف 

الباب الثاي، اظتفردات اليت 

تقدـ يف جدكؿ فعل األمر 

ليس فعل األمر لكن 

 مصدر.

اإلضاح يف ىذا كتاب  دقة اإلضاح .3  

سواء  ل 6لاللغة العربية 

كانت الصورة أك 
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التصميمة األخرل الذم 

ا طبقتعرض بدقيقة ك 

ظتوضوع كسهلة الفهم 

صور،  59الطبلب. يوجد 

صور اليت تستخدـ   47ك 

صور  12اإلطارات ك 

ارات اليت مل تستخدـ اإلط

، مبا يف ذلك على الغبلؼ

 13أعمدة، ك  9ك 

كلمات   32جداكؿ، ك 

 اليت تستخدـ األطار.

مبلءمة اظتواد بتطور  .1 مواد دعم التعلم 3

 اللغة العربية

اظتواد التعرض يف ىذا  

ل 6كتاب لاللغة العربية 

تطور اللغة العربية ا لطبق

 .قدرة الطبلبك 

كالتدريبات  ، كاألمثلة،اظتواد أمثلة كقضية دقيقة .2  

تقدـ يف ىذا كتاب لاللغة 

ل صحيحية 6العربية 

كحقيقة يدؿ على مبلءمة 

ا طبقاضتادثة كاضتادثة اليت 
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 للموضوع.

مؤشرات من جدكل احملتول يف ىذا   3استنادا إىل نتائج اصتدكؿ أعبله، توجد خلصا أف 

مبلءمة كصف الئق لبلستخداـ، إذا رأم من حيث تضمُت يف أف ل 6كتاب لاللغة العربية 

، كمن حيث دقة اظتواد، كمن حيث (KD) كالكفاءات األساسية (SKمعيار الكفاءة ) اظتواد

 .مواد دعم التعلم

 العرض صبلحية -2

( عرض التعلم، 2( أساليب العرض، 1، كىو: مؤشرات 3العرض، يوجد  صبلحية أما

 (.297: 2010)منصور ؽتوتشليس، ( كماؿ العرض3ك 

 .2.4جدول 

 العرض صالحيةات في مكون تحليل البيان

 تحليل البيانات مؤشرات العرض صالحيةمكون  رقم

ىيكل العرض يف   .1 أساليب العرض 1

 كل الباب

يف ىذا  ىيكل العرض 

ل 6كتاب لاللغة العربية 

، كالكلمات قدمةاظت لتتوم

اظتواد كاتدريبات الًتحيب، ك 

باستمرار يف  اليت تعرض 

باب. أما ىيكل  كل

تول العرض  يف كل باب لت

اظتواد كالتدريبات، لكن يف 

الباب السادس ال يوجد 
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يف كل باب ال  التدريب.

مهارات  اللغات كل يوجد  

 اليت توجد يف الباب.

اظتواد يف ىذا كتاب لاللغة  مًتاتب العرض .2  

اظتواد ل تقدـ 6العربية 

صعبة الشياء مبًتاتب من األ

سهلة، الشياء إىل األ

إىل واسعة الشياء كاأل

شياء كاأل، ةتضييقال األشياء

شياء إىل األردة اَّ

. األمثلة لموسةاظت

ا طبقكالتدريبات تعرض 

قيمة االجتماعية أك لل

. يف كل باب، اضتياة اليومية

كتاب لاللغة العربية يف ىذا  

ل ينطول على مهارات 6

اللغة، لكن ليست كل 

  الباب.يف ات مهارات اللغ

 اببمستول بُت ال كصف التوازف بُت الباب .3  

يف ىذا كتاب لاللغة العربية 
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ينظر يف عدد  ل  الذم6

باب الصفحات بُت ال

ألف كل ، ىناؾ اختبلفات

لتتوم على عدد غَت باب 

حىت  متساكو من التدريبات

 بابعدد الصفحات بُت ال

عرض ، كلكن غَت متوازف

ك  متوازف باباظتواد بُت ال

عيار الكفاءة ظتا طبق

كمعتمدة باإليضاحة 

خرل بطريقة كالتصميمة األ

  ا للموضوع.كطبق متوازف
عرض اظتواد يف ىذا كتاب  توسيط للطبلب .1 عرض التعلم 2

يض  ل 6لاللغة العربية 

الطبلب كمواضي  تعلم 

، تعلميف تفاعلية كتشاركية 

حىت عرض يف ىذا الكتاب 

قادرنا على تشكيل 

شخصية استقبللية 

 .الطالب
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مهارات  تطوير .2  

 العملية

ا كتاب عرض اظتواد يف ىذ

نتكن أف ل 6لاللغة العربية 

إىل  سئلةأل لتفيز الطبلب 

أك ، األصدقاء معلمُت، أك

حوؿ عن  أك غَتىم ،اآلباء

. األشياء اليت يتعلموهنا

كاإليضاح كاألسئلة يف 

التدريب لدف  الطبلب 

 على التفكَت.

عرض تقسيم اظتقدمة يف  تقسيم اظتقدمة .1 كماؿ العرض 3

 ىذا كتاب لاللغة العربية

ل يوجد اظتقدمة يف 6

، كالكلمات 3الصفحة 

ك  5الًتحيب يف الصفحة 

، كقائمة احملتويات يف 7

 .9الصفحة 

تقسيم احملتول يف عرض  تقسيم احملتول .2  

ىذا كتاب لاللغة العربية 

ل من حيث الصورة 6

كاإلضاحة اليت تقدـ 
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بصحيح كمثَت لئلعجاب 

للموضوع اظتقدـ  طبقاك 

كسهلة اظتفهـو الطبلب. 

يف مراج  أك مصدر  أماك 

مرجعي يف ىذا كتاب 

ال ل أف 6لاللغة العربية 

ج  أك ايوجد مكاف مر 

. كمن عرض يف كل مرجعي

باب يوجد بالتدريبات 

ختلفة مبستول الصعوبة اظت

 يف التدرجات النسبية

كلكن يف الباب السادس 

أف ال يوجد التدريب اليت 

 .حتتويو

 تقسيم األخَت يفعرض  ختتاـتقسيم اال .3  

ىذا كتاب لاللغة العربية 

ة أف ل من قائمة اظتراجع6

قائمة مراجعة اليت  وجدتال 

مكتوبة يف هناية الكتاب. 

يف  الصنعة تعليماتكمن 
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 وجدتال ىذا الكتاب 

الصنعة أك  تعليمات

اإلجابة على أسئلة 

التدريبات اليت مكتوبة يف 

 هناية الكتاب.

العرض يف ىذا   صبلحيةمؤشرات من  3صا أف نتائج اصتدكؿ أعبله، توجد خلاستنادا إىل 

الئق قليل لبلستخداـ كحباجة إىل حتسُت يف أجزاء تضمُت يف أف ل 6كتاب لاللغة العربية 

كمن حيث معينة، ألف يوجد بعض النقص سواء كاف من حيث أساليب عرض اظتواد، 

 كماؿ العرض.كمن حيث  عرض التعلم، 

 لغةال صبلحية -3

ستول مباستخداـ اللغة  مبلءمة( 1: ، كىومؤشرات 3، يوجد اللغة صبلحيةأما 

 نتؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغة( 3ة، تصالياإلاستخداـ اللغة ( 2، تطوير الطبلب

 (.303: 2010)منصور ؽتوتشليس،  تدفق التفكَت اظتتكامل

 .2.3جدول 

 اللغة صالحيةتحليل البيانات في مكون 

 بياناتتحليل ال مؤشرات اللغة صالحيةمكون  رقم

استخداـ اللغة  مبلءمة 1

 ستول تطوير الطبلبمب

ستول مب مبلءمة .1

 ذىٍتتطوير 

 الطبلب

اللغة يف ىذا كتاب لاللغة 

أف ل تستخدـ 6العربية 

ا طبقا اليت مفهوم صفت

الطبلب،  ذىٍتلتطور 
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كلكن يف اللغة ال توجد 

 اللغة اظتبلكية أك التايبلندية.

ستول مب مبلءمة .2  

االجتماعية  تطوير

 العاطفية الطبلب

ىذا   اللغة اظتستخدمة يف

ل 6كتاب لاللغة العربية 

االجتماعية للنضج  طبقا

ا كطبق العاطفية الطبلب

 .الطبلب تطويرل

استخداـ اللغة  2

 ةتصالياإل

سهولة قراءة  .1

 الرسائل

الرسالة يف ىذا كتاب 

ل تقدـ 6لاللغة العربية 

واضحة الك  ثَتةباللغة اظت

 دقيقة كسهلة الفهمالك 

ا لتطوير الطبلب. طبقك 

اظتستخدمة كأما اإليضاحة 

 طبقااظتواد  كصفاليت 

 للموضوع.

الكلمة أك اصتملة يف ىذا  دقة قواعد اللغة .2  

ل 6كتاب لاللغة العربية 

 ،الرسائل وصفتستخدـ  ل

 كالتعليمات، أك األكامر كأ

ينطول على قواعد اللغة 
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)الفصحى(  القياسيةالعربية 

 بقااظتستخدمة ط ىجائيةك 

 لتطوير الطبلب.

نتؤل  استخداـ اللغة 3

تدفق شرط الدقة ك 

 التفكَت اظتتكامل

 

بُت  تدفقوك  الدقة .1

 الفقرةالباب ك 

تسليم الرسائل بُت الباب 

 اَّاكر  كبُت الفقرة الذم

احملتول  كرابط الدقة تصور

كتوجد يف  كعبلقة منطقية.

عبلقة الباباف اليت غَت 

 احملتول. كرابط

اللغة يف ىذا   بلحيةصمؤشرات من  3نتائج اصتدكؿ أعبله، توجد خلصا أف استنادا إىل 

 مبلءمةالئق جدا لبلستخداـ، إذا رأم  من حيث تضمُت يف أف ل 6كتاب لاللغة العربية 

أك  الطبلب ذىٍتتطوير سواء كانت من حيث  ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة 

تدفق  الدقة ككمن حيث ة اظتواد، تصاليإ  ، كمن حيثاالجتماعية العاطفية الطبلب تطوير

 .التفكَت اظتتكامل

 صبلحيةاظتتحول، ك  صبلحيةأعبله يف العاـ سواء كاف من حيث نتائج المن عرض 

يوجد بعض النقص يف أجزاء معينة سواء  اللغة الئق لبلستخداـ، كلو صبلحية العرض، ك 

 اؿ العرض.كمكمن  كمن ىيكل عرض اظتواد، كاف من أساليب عرض اظتواد، 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 خالصة البحث -أ 

 لتعليميةا كتابحتليل   هاتلخيص نتكنالراب ،  باببناءن على نتائج البحث اظتوصوؼ يف ال

 :كما يليل 6 اللغة العربية"

مكوف تقييم  من مؤشرات 3ل اف 6ل يف كتاب لاللغة العربية ػتتو  صبلحية -1

تضمُت يف أف يوجد خلصا ل 6بية يف ىذا كتاب لاللغة العر  احملتول صبلحية

معيار الكفاءة  مبلءمة كصف اظتواد حيث إذا رأم منالئق لبلستخداـ، 

(SK) كالكفاءات األساسية (KD) تليس يت تقدـيف ىذا الكتاب، اظتواد ال 

كالكفاءات  (SKعيار الكفاءة )كحتقق مبة لكن مناسبة كعميق ةكاسع

كمن حيث  واد اليت تقدـ بدقة.ة اظتواد، اظت. كمن حيث دق(KD) األساسية

مبلءمة اظتواد بتطور اللغة ، اظتواد اليت تقدـ سواء كانت مواد دعم التعلم

يدؿ على مبلءمة العربية، أمثلة أك مواد اآلخر أف طبقا لتطوير اللغة العربية ك 

 .اضتادثة اآلف

مكوف تقييم مؤشرات من  3ل اف 6يف كتاب لاللغة العربية العرض  صبلحية -2

تضمُت يف أف يوجد خلصا ل 6العرض يف ىذا كتاب لاللغة العربية ة صبلحي

كحباجة إىل حتسُت كحباجة إىل حتسُت يف أجزاء معينة،  الئق قليل لبلستخداـ 

يف أجزاء معينة، ألف يوجد بعض النقص سواء كاف من حيث أساليب عرض 

 كماؿ العرض.كمن حيث  كمن حيث عرض التعلم، اظتواد، 
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مكوف تقييم مؤشرات من  3ل اف 6كتاب لاللغة العربية   يفاللغة  صبلحية -3

تضمُت يف ل نتكن اختتامها أف 6جدكل اللغة يف ىذا كتاب لاللغة العربية 

ستول مباستخداـ اللغة  مبلءمةمن حيث  الئق جدا لبلستخداـ، إذا رأم 

تقدـ طبقا للمستول كالقدرات الطبلب كاللغة اظتواد اليت أف  تطوير الطبلب

 استخداـ اللغة اللغة العربية )الفصحى(. كمن حيثدمة طبقا لقواعد اظتستخ

اظتواد التقدمة أف  دقة قواعد اللغةأك  سهولة قراءة الرسائلسواء كاف ة تصالياإل

كطبقا لقواعد اللغة العربية  دقيقة كسهلة الفهمالواضحة ك كال ثَتةاظت

التفكَت  تدفق نتؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغة)الفصحى(. كمن حيث 

أف اظتواد التقدمة  الفقرةالباب أك بُت  تدفقوك  سواء كانت من الدقة اظتتكامل

 يدؿ على عبلقة منطقية.دتكن أف 

 مقترحات البحث -ب 

 للمؤلف -1

اصلح األخطاء كتب أف حبث كإىتماـ على اظتواد اظتقدمة يف الكتاب ك   أكال 

 من أجل كماؿ الكتاب.كالنقص الذم يوجد يف الكتاب 

أف يعلق تعليمات استخداـ الكتاب، كمعيار يف تقسيم العرض، كتب  ثانيا  

كأىداؼ التعلم، كاظتراج ، ، (KD) كالكفاءات األساسية، (SKالكفاءة )

 كقائمة اظتراج .

ثالثا     يف كل الباب كتب أف يقدـ كل اظتهارات اللغة العربية لتفعيل نفسو يف 

 التعلم.

قسيم الصور، كتب اظتلوف، ألف مستخدـ خصوصا يف تبعض التوضيحية    رابعا 
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 لذين تفصلُت الصور اظتلوف.الكتاب ىو أطفاؿ اظترحلة ابتدائية ا

 للمعلمُت -2

 . الطبلب توجيو يف رجعيةاظت اظتوادك الكتاب يستخدـ أف ينبغي الأكال     

 اظتعرفة على للحصوؿ لتعليما كوسيلة التكنولوجيا من االستفادة كتبثانيا   

 .اظتعلومات

 للطبلب -3

 قوم لتعلم اللغة العربية.أف يكوف لدل الطبلب داف  على الطبلب كتب  أكال    

 ثانيا    كتب على الطبلب أف تنشيط أنفسهم دائما لتعلم اللغة العربية.

 ثالثا    كتب على الطبلب أف التعلم دائما كالتديب لتحقيق أىداؼ التعلم.

 اظتصدر يف التعلم.ك ابالكت يستخدـمل  أفرابعا   كتب على الطبلب 

 على للحصوؿ لتعليما كوسيلةبااكيس   التكنولوجيا من االستفادة كتبخامسا 

 .اظتعلومات اظتعرفة
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